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 هعنلاو لحما ىف : دجاسيدلا
 50 دل ل
 ويحرلا نمحّرلا هللا روس

 ظ ىلاع ةواصلاو ةلماكلا هئالاو ةلماشلاةّئامعت ىلع هد دمحلا
 ١ كرش مامو مام :

 الع . ئيتجملا هلا لعو قظصملا "رحم نتتالافمم

 ءاملع لضفا ماسالا خيشلا هْقَلاام ناعوحنلا ىف لماوعلا نا
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 ارث هدا ىتس فاجرجلا نيخرلا دعب .رهاقلا ديعمانالا
 - ءانللافلادبأر ود ايسر اهم كاءاظفل

 نايزذا يعلو رنكت لالد تريد راكم اضنا يسلم كم نيو حرالطصايو ىرنجتماطعو ناشنن مرر سبر عساو قاصلاايتناعتسا تامل مسلخ هل
 راج ف رتااب لا سلا محروق هس دنوولباوخ ىف اي نمت اضادسلام”ردنيسلعتا ل اربو بتنم االثسا فعول عف لباقم قو دوب نراقم لابشتساو لامو ىثاي

 لعفىرتباب روريابراجريد كراج رور بث اضماب واوزبلا ف اضم تفضودرماب ىوصوم ىلا تف صمرلاو لوا تفص مكرلا نووصوممزإا فاضمدسلا ف اضم ملا
 رش ارك تبان مرور ا راعركاورشس ات اميساشننا_لعف ءلهحرونقلغنو لعافاب لعف سلشن لعق قلعتمز تنسو وأم ار لعافرييمضان و تمالك ماو كلم

 ادب يتتافص تس امساراهساركد و ىلاغن قتتاذ مانرثلا هل امسرشلاب ييتادتبا يانا رسال رت ب ودول اوت شن ابادتب الكف وزو ا ةبمربت تروص لارو
 ماقد م اهدرد هدر/نكاسار لوا مال رعب رش هزيل ادثوكن زمن نيَغ لباب هزني و رنراد ل بق اهب هوركل ن تس عق اد مالود نيا. كوزكتراالالاوا لص ايلا

 كارب مسا ليا ديبعتو تست ارب ص اخ كركم مكينو كاعد لون قت نيرا ودرب كو هدنب نخب تتو نر هل نطل بع ف اذكار دخول
 ايل ا نوروك قم ربل نكانبلو تساؤلاجامغزيشيب قاما يف الذب يف صد دونم تفك ايل لكننا[ ليش لبو تست سرداب ريغ
 وو تفص هلءاشلا. تكف وصومبلا فاضمربلا ناجع جاب بتئاغ ردم دعاوريهنتاي فاضم ئاعنر اج قكردقم تباث قلعتنرورجمربلا ظفار ابان تنم روق هظ
 و رشم قوطخ نفصاب فوضوموا تفص دل ماكلاو تْسكق وصوديلاق اضمدُتلا بناهبذبام بلاغ كرير عاور يمضاب ناشم ا[ يطع ف تأويل ف وطع/ تف ب
  عارن هد شياب ياشنا ريما لجدوتر قايل تموريو تبرر وفيق لعتماب تباثو تنناروازم قلحتنورجمابر اجرب درر اجر وجدو وطعم ب لبق وطحم
 راهن عدل لاذ ل وسلا بس حر شتر ناب ةنفركد لد ونت درع دفع برن اورشتس عمي نازوازلبجف وا ءازعف كريز عمت تس تمن حب عج اورر مرج ورمو نون جن
 فتمطع رت وأو ةرلصلاولوق هك س حرا ىف اذكك راد تممنالب تسول اعفازاتمنورثناب 2مل اعفازاكت ساب جاوا_رلع قمت سدا, مماونا لع يل جى لا
 كيبوب ايراجر ورجل دباب نم لهل دب فظصملا تفصاب ف وصوم ورش نم لدبمرلا فاضماي ق اضم اضم زايبنالا فاضمر ور يسجل عا تبم جولَّصلا
 روابط تيرم ردقت فان قلختعفوطعماب هيل وطعم وطعم ور ايرامر وت فصاي ن وصوت ؤص ىف وصومييا فاضيمضاب ناضم لراهولعفطخفزتؤا يلع
 قزح ءارلووزفالو مارلين اكتسا رض لوقب حج ورنا 'ءايا ماس ضف .ىن/تس تيب !وابناس ينم ةلاديسو لح سرير وطعبسسا نار بسارج
 |وثنمي كن(ماءارشاب داررحاقلا بع يمر تأ ب اون خش قفلاور موكب تاردو موت درج جفران ق عنو فوود ب ىو فطير انه شرت سا ناسنا عرون
 رتتتساورد تن | يم“ ووعي ماورد رع روقهلل ُش اير كولاوا تينلووب ل تنعم لع نيبصعتسز زر وبرر خش ليز نيد لع وثم ادام رواوشبياج ل روورشاب

 وسال ص بعاغراهيرعاوري ماد لعف فلادورج لوصول اءراج عر رقنم دزمالق لحم تلاراج ىف لاولاوز لهاوعلا عوفر وتو بوصناك عتق لعن فرت نإ لع
 فاطم نيفوصوءيلا فاضمر جاهلا فاطم دبعيذم ل يشيتاث ت فص سس مانألاى وبا اضمك ارط بتاج اضل ضفاو لو تفس امالافوسوم خيل وخغم
 لعافو بلوعقماب ف لاو فلا لعاذ لدياي نم ل دبش لري تفصاب فوضوي 2-22-222 دس دسم دع نصرلا شاك اضمدر عاب
 فاضموزيبآ ماع وزييمو فاشم امو تسانا مسا اكلاعما وذ لماوتلاو لاعدوثتاهتاعتمابسهقم ءنئاكور وكب ردقمةزئاكوب ناعتسرورجمابراغرو ير ماب لوصومزص
 ( مب |صرثتاعريقب ) كرب رح/ن ابتادلل- له, تسارع يت نإلعف لجل وهف لعاؤاي عاري لوصف يرو فل وانت رورنو ماب نا نارين



 رجلا ةورح ع لوولإعبونلا

 ل

 اهنمةياطفللاف ةيونغم وةيلفل لماعةئامءاوثم ةنجلا لعجو
 و ليا ادثم ةيعاَمّسلاق ةيسايقو ةيعامس نييرض ىلع

 اهنم ةيوتعملاو لماوع ةعبسابم ةيسايقلاو لماع نوع
 5 :, اعونرشعة هلت ىلع اهتم ةيعامسلا عونّتت و ناددع

 م رز خس قدزج هرج ىلا

 انعم سس ةيلقللا قتلا | 2
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 هعبس ىهو ةراجاف ورح ىمس و طئفوسالارجت فورح
 هلع ١

 اماهتيوبضر لاني اء اتم

 | نيديفيمم اره يورك تبان قلعتم ةقيتحاما شلاب ئثلا لامغتا ونهو قايصلالل ايلا افرحرشع |
 هئاضماوارثؤونرب ل وفل تسارلا وون ل عافاب فورخيطام لفى تسلل ساس! تايزقزا تسا عرقووايؤزتسا عئاوتذ اي مزراوخ الز ا ( سري اعييقي)
 ورلا بتاج ع جبار تسياتتتسورر اغلي ا وريم /لغاؤاب تس ل وعفا وو ىنقنتب بلش لادفازادعف /ل جس ني ونت زم نخسر لعق لج تسال ف انعم
 ىلا عج اا' تبق متى داب بيلتلال هو اذار يورك طعر اتعاب زوتحمرتاشنارزعف لمت سايلاف انصمو نانسى ال وهف ور شاب دذجلا كلوا لوعفم
 ارضواؤمن ووو اشير يتقن زق هل ( ازيؤفصيتاح) ١ لجو ضتو ناب لئاس تموطلااهىلعءانب ىا تدع ع صار ترفل ىنتيكسللابو فلاب
 تاروم نبا: قلعت نر ضراج لعل اح تنئاك نلعتسو رج اير اجل اهلا وز امتيم تخلل ف هلل هابط /ف وز قاهتبسر فيي نع مر رنجبو عشرا لرجت اب ارتب

 كطع فرت ةبعامتلاذ لس اببنات ن وزو قادشبرج ةيسايقو يسار ابا هتم اهب دعا ف وزؤو ىئارتبمرج يواسس هلم دس .يرخر يمس كرب تبرر
 مطظاب ماع رار نيم نوعسور مارش ل اع هيي درر رقم دنا ق لعتسرورج ابراجاينم ةيونعملا كن انجارشمو لاحم اوؤ تبعا مسا يذلا فرو كنانجي نيب ترباج نيد
 نمل ائلاوذ :درواوشسلا تورعم عر اضم لف عرونتنن طعن رتواو نكن ا تطعرابتعاب تأ ةيونعم او كن ازج تهزم ير مشرع العر خاب ادتنم نادرع كاز تضل
 قلبو ارز ريش اوني ظنك ثان راج قاع رش لعاخ لاح لاحلاوذ لاعرد قم ناك قلعت ورب أزل ماعدتأم بن اجي ع جار باف تن وردعاو_لييظضابراج
 | باج عجارتتسبماغ تنومرغاوريمثوب عياضم ]عفت وصوق درتارتمم لوالا تفصاب ف ونهم عونلا حلل هس تنك وطخ هير خر عفر قلت ل عاذاب لعف ل ع
 نوزع هك [زبريدررصاتا ريس ليعرض طتم ورش اعتبرت تنصب فوصولو تشكت فص هريو رك رجتر طوف لل وهطو لع ذاب لعفري لوحغلمكأل ل عاز فورت
 طرت »جيل انلاورتنن اعل عما لطب تاؤرق ع ب حشرنرش قف وم راسب رام فوت تكت ههريو لامن اش ابا ببسي رش مدقرل اء لهاع

 رخو, لوقنؤو ىنضنق: لوبي عداض عزعف م طع فرتواو حك دب بركن ناار الكرت لءاع يلعن عدتناذ عالاجي تررجاذا ت رابتر قت تس فوز
 رؤوطعمر يلف لبي لوغو عاذ يملا لوعفماب لعق ب لوعفم راج وف تفصاب فوصوم |و ورح: لعاذ مكي ملا, لوعغ فورت بنابب حيتان تن ويدعاو

 الزاو لو نروجف ددركى روبوت يعاد ازايرشناب فم ود نعرجملاؤاو قالو او ارواب ل رب اب -تيجتووت اير شاب لين عسل طباض هلخ سرب

 تسالعاذر(ىننلابناجب ف اضم دضلاصت ادب طع ف مواو حلل مب جتنا ىلا خم زيوس مالو رد مافنسا تتلو ىلا تس لعاذ عام تررظترو كت ساج
 (ميسصاغّقب) ىاوتح عسر شؤوطح و تيم الكر غابت تمر فوفو قري نق وعميد قلتو يلف افعماب لامقنااو لاصتتا قلعت ور شلار اج فرب



 عمم

 | يطع لسا قاصلال ل سا بم ٠١م ةقيزتاءا لم نب

 9 يهب © ل 2 هر ه «ه لا ل ا للا ا بلا
 ليلعتلإ نوكت دق وملفلاب تدكوحت ةناوتساللد لير ةدم برغي
 هلام تطانكم كن انج تسساربيا اضيف ]جلع او ابواو لعد نلختس ور كراج '١ لعاؤ اي لعف
 نتاعتنال لشرب حيل يييسبسمسع

 - 0 00ا م#  للل | انا ادمان ةتسا وعلوم دولاب كبدي ةبحاضمللو لجعلامك ذاخجإب هكدا قاعتدل وقوحل |
 لاعتماد وك امر شد اب ءابلا لا متبم تن 05 رس يقل بم وتحل اسفه :ناكتهلوفوحت ةي وحب كر دعبتلا و دحس !تيرتظا ل بهن هك ه هه 9-5 ارب ردس دب 5 2 2 *

 ان يي ا يي 000 0 1 دا ةيسسييتسستسمس |#

 وحد ةلب انمللو هترهذا ىا نريزب تبهذوحن هدهر وثبهلدأ
 9 8 5 طيزعلا ع زبر تو ول هدركبسلد ار ناثثلا رول

 ] _ كوب
 نامكمب ىدرورمقضنلا يادبيزبت د رم هحتاناجماماو ءاد هب وحن

٠. 

 اطعتساللوان/نلففال هلداب وحترمسقلل و سرفلابدببعلا تمرتنا

 5 >ًايرلل هدلبلاب ديزوحن ةيفرظلل و ديزبمحراوحن
 -[:لاعاتن قلت ورج اب راجح مكس شانيل تعس فك رعب تسااوراشاا عد مانا لج (ممعيشاع فل
 لف ّيصنلا ضن فرى ارش خفلابسفم هريورك ربت لعف ل رونق لعتو لعاذاب لعف ل فب قلخو ري زراج فرتاب لعاقاب لعف ترم هل ( ازيريفش يس اع)
 ناكمزاوبح جاد بسافر عاو ريم روجئ ابراج ف ورعم عياض ف رقي فوصو/ناكموراج فرت اب عاف تساوت ثمانين لاي بن بف اضم ورع تهورعم نضام
 اتورالررسضفماب خفلارسف كلر نع ير ذر حووف قلتم ع افايواو قنضنلاي قلعت اس فصاب نوصو مرش تنطر كوريل عفر يدوف قلتم ع ذاب لعف لعافرب زلعفب قلعت تس
 تلا بابن ناو لعؤررص رباب روز ل عاف تساوت رايىا جان /نتساونو نركىراي تناعتسا هل سدني لايت ف هذ اوتبسر قبلا فاضماب واول
 اردنا وركى بيست ز نمار رزز اسير اد يدب اهو حيروإر تناعتسا لب ىباكو لعف كلو لعفلص د تادا كلب و تما مان. لكلب تبرم« ورونملغ او

 | واربت فوزهم سان قلعتنورجابراسروراجليلعتراب مالو مكأ باكو ساعي, دتاف ثنو اوريرصقا: ل عفن وكوفي ف طع او هلح لولب يش
 م
 مضر كوخبدلا فضمدونلوقماب اورش ل وق لوقربفو مع مواو يوكن ارت وش عر ضلجرب لوهفلجلاو تسول صان / بنا اضمددصم اوت او ورنو تساراجلب ل
 نحلاب لولا لامر ق كنوجوذاسى تل اعاب|ردوتت لون ابدكن أ( طودون وكن عمظفلاب عضو كن[ كيرشسا تمالعور تجاضمكلب اب هك ممتس فوزها شب
 نمت لعق ه بيري فار لعق يع خيا تساواب مصاف ياو تسازفلظمييرعتيدعتزادإ/هشل سعر كيلع لو لس عيبىر نم. لسباطببا حوف ايداقمتد اقع
 لتامر ثنإبو ال وقط وب لعف حلا صير ق علان د بدعتالتهورت مام” الخبر اذ اتميصو «تبه ذرب نب تبببؤ حيل ت يعفو زجر ودكم ندوه مر تؤ م
 تلبي تفي رج درتكارو هرش فاي خل نصر وزر هللو نكح !هسديآ ى امار ضارعارب عمل ناب ور نون مازن لري تلبو ضوك ا, ار ابا جلب ههك
 مكتماو لعفواو أ قلعتووجرلاراجاب ناضمو خلا وسلب بعسل ويس ب و هان فك يع اعلا

 طعافابواهرطفابقلعتمالجاذ ودولاب اج يفرق اكرنسؤر د لعاؤر يغتزإ لعق نففاد يبت رتمالر شم تو ور لعف يو قلختيلعاقاب لعفزتتسزرو لعاؤ يمض
 اطمرشمإب لاثدكت سا فورت هتيم مووتنيلا فاضماي و اور شن ويل افاضم ارم نام قزجووخب اوتباب عفش باو هدي در/يلعؤ بدوني قلتو

 م بيلرتلال عى اذكا ب تنك الب بلت قابورضزرقم تبان نلعتسرورجمابرامرلبلا تيمي زد لباب جز وخير هلش |



 000000 ااا ا ا ا ا ا ا ا 2 ء747ة7ةةح سس سس سس ا سيصل
 صاصتحإلا ماللاو :ةكلهتلا ىلامكر دياي ا وقلت لو ىلا عن هل وق وحت

 0 ١ ردوا ايتسورديزادنبمو ١ان واي ري ث طع
 ه0 ٠ 8 ه هه - ههناو َ ] هيدلالاوج_ 1

 را »بقري قلعت ورجاج الئ فطعابتع اب ص "الونسو لنسومقلاب ليلا لورمكق در ىاوكل ف د وجن ةدايزللو هرقلا لجلا وحن

 ةبقاعمللو لجهلارخؤيال هند وحن ءمقلاو كاماركال كتئجوحت
 «" تف واو ردردقي ذاب نلخت ىضاإ ينو رشاي دكا ل من لعق ايلحت

 ترس وحن ةياؤلا ءار2بال ىهو نمو وات شل لرشلا م زل وحت آ 39 ظ نم اه ثلا عملا لك .٠
 لعق لظف 2 ىاجوش ريرز ا تفكر روصف طة يضعل 9 تنام هرم حيرشلان متاذك طرت ل صاع خككرب نيش واد يميجر

 رمهاردلا نم تزخا وحن ضيعبتلل و ةفوكلا ىلا ءرصبلا نم
 ابرفم ١) لقذ قلعتم ٠١١ لعاؤاي لعف | ل خو قلع ور اب

 ظ -- 1323222230 هك ا 2
 سجحرلا اوببتجاَف ىلاىن هلوق وحن نايبتللو مهاررلا ضعبى |

 هل .ث وحنا كيلو ناث والوهى للا س حرلا ى !ناتوالانم

 وح نامل ىف ةياغلا ءابتنال فاد تب هذ تر راو قاعت

 راجزر ارش ل عنب قلع ر ورجت ار اجور ورك ءاجي انضم ىرياراج فزت اب لاذ اي لعق اوقلن ى بت لرمإ) نطعتدزتواو هرثا ىلا اولا الو لاعر قولة هل

 هل نوجرشاب مل ب ولاط عزوف ان نكد كيب تلا ورور جل وعيب عفب قلعت وب هس ب تنك اذن يطع لج دوت يلعتمو لعاذاب ل حفر وركلعف قلتم بلا ورجإ
 افي ر ماو يم”ونتاملعف مز اضمن آر شلا مزلو حلل اان تسادانر إب يعملو تروريثدالار مال لل ورخ ل صاب ىري كريببوي قع دات للرشلا
 دتئوراد ل عاف ورش إون عوف مايل ا عمل هريدرآ رجحت جر وثقلعتمو لوف لعاقاب هاورش لف قلو ةداعنملا ابرام ثرتردال يل ووفر ل ع نرستسورو

 لؤسرلاةبع جرش ق فاو بانل حناو نايم ىف فرصطجا رد نايزلا ىف و:ةفوللا ىلا ةرصنبلا ناترسويخ ناجم ىف ةياذلا اتباع ضع روو هكشسا ب تسا ضحي
 تسحب نانوالاوب ىلا ناثوالا نسكن انج شاب حررت لوصومم كش باجل كح نسا شن انور نايمووصقنر ابظاوريشول ماذا ى او( نيستللو رق هن سستسا

 ار واع نزار تاره رسب سخدإا  ييسسييبع د ياس م علا ىشمرب
 تذصرو صاب داوريوركل وصوملصرتن اثوالا | ءتيموبلوصومك ىزل !قوصوم سلاريضلف رى | فلاش فسورجكن ان والاوراج ني لوعشعستلا لعاواب لعق

 ريغ ةكلالتسا مولعموونّقاب تشك ياشنايلعف ل جرب لوهفلو لع افاب واو لف لوجغمسكلارشفماب فلاب سف وؤي_:يابرسسفماتمندو نوومو قوصوم
 موددعا نت يرق بدعا ناينمجلالو دعا ناتييأر ام لوتووش عقاور شاب لبدب مايفتسا|ي ى ايفل ايمالكرو كي( كيرمنا ودينا طر تور نثىلايززرو تضخ او نايقوك
 ديال يلبجوم م الكرد شل دنراى كيوتو كور يركيتأب لالدتساروردنكى طن عيب لتخاو نايفوكت ماظل مازاكئانجررظناب ركن وار وربك
 دثلا نا تيار و ركاو تسا ضيعت تلم اج نيرد نرد اورفتو سويد نطزا باوتو ىلا ازكتس قرع شوجو تس عقاو تسي: دابظتساو ىو ىفلو رو
 -/تسازاتطسرمواكو هرعت اوبس الكر دركي و تسب مزال أت نوف اوبيرب ترآ ا لب نك هرشن تبان” اب انكم تضخم هرعواعيم بون زلاضخل

 - شادو ونحن زواهتملا لوخو اذا مك تل حمه زن مك تا رضايو حرفا ىلل ايو يي زلاب نوجد: وكسر شن اه يمر وسكم نييك ري هراج مال كئ ارب تح



 امتسا ب لوعغمبلا تاضماي فاضم ارب ني طع ف مرابتعاياهجربت »ل عاف اب لحف "ل و ىلاعت هلوق وحن ةبحاضملاو ةفوكلا ىلا ةرصبلا نمتررس

 10 دقووكلا وماعم ىأ مكلاوما قارمملاومااولكان
 زل لعن قلتم وتراجاب رورجبدلا اضم ف اس وون لاوما عم« لاههشيى الام هر

 هل وقوحتابابقامس اج نماهدعبإم ناكناابابقامف الخالد
 | مي وحشمبلا تاضم فاصم

 نوكيا دقو قفارملا ىلا مكي دياوريكه وجو اوسع اى ىلاعت
 م١ فلع ارنع ال وعفم ١ اان دو ةلبتم ورة ةلب ورديت ول سب

 نبع اهات اوتو نجف اق كاد د كجم

 ةياذلاءابتنال حو ليللا كلام ايضااومتا مولاه هل وقوحت ابببق
 مم اب اربم ااملبش ان ا١امارإ ةزورريتلم

 ريم ب ناجي اطسعب لوصول إسهال ب وصنعت عرزفررع فان لادا دحف نولي عيا يلع إبق يفك ترق: طع اوكا دعب سنوي دقو هل
 مك وغلصاب واو لوضوت//[رلص شل رخل عف جيف لوعفمابو تسب بن اهيعججارتتس ورد وزب ضاووتل غاز ابواورشاب تل رقم لعفيف لوح راغ تشودعاو
 ردتسورددشناب باغ ثنو دعاوي كلو عاذاب او ريدم ت بظرف ل وقعنا ثنؤتددع ورمي ناب اضم لنقل وصول اء راج فرت لعام ًالخاو دن نوي
 ' كلزجو ير ورخرطفلدوضرجو ماي نوكيو نوير يثووخ قيلعتساب واو غار قلعشوترورجابراجوراجرورجوونرلصاب اور يور/لوصوءاصنشل رخل ريف لوعفم
 درق/ت بريف ل وتعايلاغ ثنؤرصاوريفبن اجب ف اضمرعب ل وصوم أم بوصن رخو عوف م[ قر ففان ىلا, لف ناكر باونيسل لج ودور فتن تشك دقم
 رلصا, وصوم رف: لوصوم لص هرب ورك ر بخ عدل جووتيف لوقف لعاؤاب لعف تتسم عاؤرييمور وو تس سس سس ا لعفا
 كيفما عرس خسر طور /لعافاب واو دق تبتر ف لوف نان تن دع ا وريم اب اضم ل قل وصوب اا باجي ف اضم شعر اج ترم ديدن اكمك دوغ
 وش كير لحق هير مايد اونا اكربتواو تساردقتم ابان قلخن وربك واو فاضعيلا قاضمروت ل صاي ---  واوريررك ل وصوم لص هريدرك رج عفا ج ف
 عراضم لعف مزاج طيور” ن ارو فن درا لزق اضطر ب نابل تكد يب ارلمتا, سني ماين وكيالزقو لق بيبكت عر نيج« دري د وط عبير شع دق جلوب ايواورخ وم
 بيكر فام لوخنو سلس لعلب موز ان تس ورنا هنو تقي كورا لوقو لوا تساربزانم جدرتو لوتورو كاب ةلدن بيكا لع اذكا» ت سادات
 ىا لانش مون كارب يكويروب لتس امير دو تس ا ةاغنكب هذا كش سا حول زوو تس يبدا بهن تس تر ردود ش ا زاجلرعب
 هرظهوركرامخر ام بجنن نا أ تس حسو ردو تسرئاو لسلللا عمير مرتك ا تلاد جدو لوتدرب ىلا دكت ماج سات قبح قارب وزر جر وتو لوو

 بتلرو /طباضاب بسكب! لوادر كرايزغا جو ورا متي ببانم جهز تنصمو تسب نردد كتانج ل صفت تيرنر فيعض بج اذ بهن لي جل وسام
 بيتو ىؤنخماوغرشاب ظفل وجل ارتشنا سنو هرش كش بجوم مودو لوا ليز رثناب ءاكرابيبب هاذ «هجتنب مي ب بيز ب لك موو لييلا ىلإ ل شفوي د باوخ جرراشح تيباف ن[نيل تدين هاش ماكر رورو قلم رشا, لاو يخيم ز نيام لمان الكر دصار دارا تيان كبيا نو هراو تقفاومدناه درو لوما
 دعب تيس هلع تيروصرد سين“ و تساريف كشر اررن شير اوخخت بنان جر در ادب دانثا كاش جر ورخيو لوطن تسوبثدعب تنبت روصرد سات س اكشن
 نمت ءوعسانباو تسا ريلي ب تذل نيعلاب تو تلحس الن عضل ىف نكت سار يف لوكس اين شياو ل وقد يدان فش لوخدرد لوانت سلع تون
 ءايدنالاقةرسانلا تايرشاب لنقام تلد اذا تهز كلف ل تدنن بجباو نابل نا نحو تسراج لن أو ادع كيري ىرجو سب قتورن ةدناونن يعب
 هراج موسع رزاد شاب بارعا تورز لفقامب قلعت نفاننم الكا لكك سادتبا فتكا زينا مناف تودر اد مان مر يفانبتساو راتبا مد
 - )زن تصارج الذ قلسابزإ نب يركرت تدع »» نايبلاب ووصقمو تسال صا ناو



 كتررس وحن ٍناكملا ىد حابصلا تح ةخيرإبلا تين وحن نامزلا ىف
 ب تمسماب قلتو, زلا ل هج

 لب جشلابم سقم ا” تسا ب لوعفم )١ .٠ لعاؤاب مف م دانب 70111

 اهل بة امرمكح ىف الخد نوكيد تاه دعبام و ءاع للا عم ىا
 الكل الكلاب مسفم

 وحن هبفالخا 5: ن كيال زق هابسار تح ةكمسلا تاكا اوحن
 س وارسانن ىبام مورو

 نا قالخ مره لظلرم الا تلصنتستم ىقور وكم نمل لاثنملا
 ال حاصلا تح ”خرارلا تمأىا

 طل ىاعديز وحن ًالعتسالا ىلعو هبا! لاقي هاتحلاتيالف
 نسبا قلع رو راج سارتم اطيز ىلا د لاقياك

 ىعمي هيلع تيررم ين عءايلا |( نيم مر وكلت قوت م
 .٠ «ليقوابتشتا اهل سوم تسانقلعتابواورإ فاضمرابلاب ف اضم انضمرايلاب اضم ”ىزاهمئازعتسا لات

 ىلع دسد ان |كاهتهل وق وحن ىف ىنعمب نوكترقوهبتد م
 ١ لع

 |” تكلس ١ مدقن نوع اوتياا) |ماظ ق سايز ,شينولم امر تمفرنرتكفا! !ارواورئرار نوع واو وسكون تب شعبدوب تسول صار تنل

 واو رش تملك قلعسو ب اراضوريدركرورجتقضاب فوصوعتفص/ماطلا فوصو م اراعفذرتانل 23 | ةصخ اتم ىب فلك 2 هاو أ ضخ ول و 0

 راف لاالف لق هك هيدر وطخي عتبم اد صدقن اور بانتس ىل نثر 2 هكر وريلافاضم ىلا فاض الظراجفرتابلو واذ قلعتم|ب

 لم ف طعزاصاب لاقيو نينو ريدك جت رج لف لجاع 1 0 اهرب لاب لوخغمانعلورج عاش لا وافل بيعت لب طع
 وة زون ل تب نيز مقرر شرم تلبث لغو ورعلصتت ارم ان رواو رض ار اج ف لعن طع فرو اوندرلعو لو هش م)تسابجت

 فلام لارين د دركي لربي شفار يإ سمن ىل نوي نكي لع لب تكن يطع فزت ظساوب شاي مق اضل فاشما ليد 0 لج ملقا
 تزام ارفعوا لوخدرب نب لايفول د ورب تس ف التخإإ رد و دلو يلعو يلا ودون لقتمايب كار ور يمض قول تقو دون عقاو نلت ريق اي تيرجررو
 قاتسسالصاىلا لاجتتمس اتم اظب مب قلو 3 مدرعات لوقدنوزشلر ووجود ندرك اق دايز ىلا ناي اح ىف عرصم عاش لوفلد تزد
 تروزصقلار ىلا ترويص شرد نيش دع يوك نذام لدي[ انإ 0 ةرعا5 طا او دبا قي عد ووش بتر واط |ببسب ىكرسيع و

 2ك ا وريغو للعو للا كلاما تنطعدن اندون لاح ض فلا كاد ا و لصا ركل ندول تكتل اريزرتشد اب تاس

 الا "تسلب تس اطتسازلا تدان رمز اييقتم اريح ير لع ناكت ل يدق يم/ذاواىناجن دالعتسا لان تم عرش ٠ ديأى منا
 ' م ىلا



 1 دع وج ا ب حم سس سس سيح

 نع رمكسلا تيمروحت هز داجيملاو لىنلا نعورفس اك ارفس
 ١ لعاواي لح رس ارشب لغ مرح رسب نهج نوعا رسسظتلا

 هه
 2 أه 2 5 ى ظ ١ ه هه ه. ٠[| . وه

 ٠ باكل ف ترظنو سيكا يف ليلا وحن ةيفرظإإ فو سوق
 بيبي بسبب إب تينا مييميسسمسج لم

 "ب ايمتتسخرد تبان مار اهننريشلم جا وقالب بلا ربت يطعرايتعاب اهتيسربخ ه٠ لختلا ءودذج قدك بل صال و ىلاهت هلوق وتنال مولا

 وحت ةنْي اننوكت لق و دس لا ؟ليزوحن هيبشنتلل ئاكلا
 از وكتبت 10 اونا ارتتسور ورد اا»تسارشتل طم ديز ٍ ار ارم

 0 »م 3 2 5: هع جه | ه«ه
 : ليال لكم ودم ١" حن ةلر

 َ ةياغلا ءاوتمال »مف وطعم 4 اركب ويش هش مكس يل ىلاعت هلوخ

 ةعمجل كثي نتموا ةعمجلامويذم ةتيانام ين ىضاملانامزلا

 نانوكتلقو نالا ىلا ةدمجلا هدد ناك اياىتيةررمدع ءا نماباكا

 نيموي نموا نيموبلم هثيادام ون #دملا عيمج ىنعمب
 | نيلصارل ترجمال نطعفرمواو تفضل ع اذاب لعف للاعتو وصوب مار كرير حاو رنجات لس ف اضم وررصم لاق بماي  اضموتي امتلك وق هلس
 :ءلجروننؤلعتو ربو لوغو لعاذاب لحف لحفب قلعت ملل بناجبتسا فاض كع دزجر ور اب ل حراج ىف مي لوتتمل ل عافت ور داماد ل لع ور بيكن لعف
 فرتامؤلا اراء ق هل »شيرنج يرسم ىش هام جرورجرلا فاضم فاض م شماب راج فاك قان لصف س دل للشك يل ل وق حطم ديب درك ريش إف
 هاياو لمان ركن لب تس ا فاض دكر صم بيور اشيا فاطم مدع ف اشتم ءادتنبارلوق حلما » ىتساوتينب يئازحض و معإاو تساي و تسال عن نس طعرابتعاب دادعبام نونو رن زحف لج نلختو لوحغو لع اب واو رتل عذ قلعت ورجيرلا فاطم ةعماو تاضم مل ايراني لوعفميلعاذاب لعف تييآر ىف
 خائن قلعتمريا فاضم دعما ناعم مول ناكمسا اياب عجل تنسي فتان لعف ناكرشن نقم ناكمع ادد” ن اضماب واو يلا ناعم لوح لعاذاب رد لوعفم
 ني[ م ءترار رو و قط ب تدار وك ناب اخ قلعتم/راجرورج تضضاب فوصو ف ادب هشن عرج لج أن اكو اهتبمادتبا كن آي ناك لع وركر اج أ ىلا
 نوط ع ووطنو بن يمول راج ترتذنُمف طعن يرتوا يلع وطعن ورب مولر ام ترمز لوعفمبسانر لَم عاو ل ضن ب وصن فيك لع ناب لصف تيبآر ىف
 سينسجبت ف اضمو بلا اضم ةرم فام عبري رى ارش جفا ةريورك ربت يإعف لج قلتو مب لوقف«ل عاذاب لعف ل ضعي قلحت م ولدعماب يع
 تاضمب لوعفمو لعاذاب :ةي ور رب لوقف حاياو تسا دعو ريرغص ابرك ل عاق بن اب اضم رد صم وربلا ناضم تيبور جب ستجد فاضمو بلا اضم عراظفنا
 ادتبمريلا تاضماب هاو تشكمنناب عل  انعسريلا ف انعم برب تاضعماب ةدم هديدر/د شاب ثيل فاضمزنييلا تاضماي فاضمد شم فانتم يبا
 ٍ - ب يورك سكلابم سفر شر ير ريس |دلجر تاي اتبمواربتن اءوباش



 هل - هل يه رع يه وه

 نوكي الو لياثبلل برو كامو «اباىتور عاطقلا ” لم عيرمج ىا
 ا امرت عزل (ن قلع سمر ورتراب ما

 وملء ملاريمضل ىلع لج /رس ل حف قاعتتم 0000 ااا لا يوتا ع
 ستطص رس جووصوم 1 عاف فطعجارتتم اك

 ٠ - كن : -. . 3 سك : ١

 ْ 90. همت 7 0 0 م فوصومربلا ” مر شرج وما وعر بتتضصاي توصوم 71 نوبي م بلا فانصمأب تاضعم >-

 ديباج ضان تزف ىلع ذل تهايطلا وتس. هلا ىطصتالا لمني نحال ىو

 ١٠مل غور بنى ب صفان لعن هملعب ل مجيرملاع ووحن برىتعمي ن وكت 3 ونيللا نوشال

 مسا ىلعالا لخدتال شو رمسقلا ءاتلاو ةملعب لمعي ملاع بريا
 |ايريبسعل فرح

 ل سب ١
 د 2 ا / د - - يلو ٠ َس «يب 1 ديف ه ||| هه هس

 ةديشى اب ارم ودفخى اب وز عبو طفى اب نولسوار مو ففح ىايمعوارمم وقى اب عضوا مند هددشن اب ثوار م تسسا تذل تنم ترد هل
 ملعاواب لت <“

 رفا: لاعفازا قف نوكىفنال تمظكي فرح واو هاب روج وكيالو قل الس ىعرلا خانك ونغنبت وف ىانؤا نيو ضف اي خفوار م وص وتفعين اقف انوا سيم
 ريد وظل و ماب وكرت هن ضب ؤوصوماب ق وصوم هركتساوقل ظذل قدور زا نك انثنتسا فرتااو م ا باغ ثنيه دعاوريكب ناك ف اشور
 باءال بو بتر ذل ؤقخسم اقم ا اب تجرب ىثنجر وى 2 ورش اين ماييقنس أو ىزو ىفن ]مالكم ع كتبا ناو تس طباض_ ظفل ورز الا كدوبو غل جول
 لعق ترغيب تس اطورثنرلس متثواو تاب كنس ٠س ري درك ربيع فلبج قلعت ري لوو ووصول عر داجضتتر ها يكل ترق هل سدني
 رّثلاب فالكب تست سرد رت ارئلاو سيدو كل عت وصر مد كسل امعتسإ شك و تسب كووق:لص 7-5 داولارزد وبن عييرتلاو عت سب

 تورت سسيبب تساقامعلا تسارباب لص) .كرنا يفد نا هوركم كحاب تلاصا يركب و تاب تالخب تسيب تسيرو لل و سادي ري كن 1م وسافر
 ليم ورنيكتو تكور ثاثو ثارد لثئدواوزاتسلدياتهردتسب تفر رم[ ظنا بسنت تسجز را تس لرب كو وب مس و تسارعتل ف قلطملاب

 لع انتشر 6 او رلمتتعاو لعفكردقعت ان قلع زور دلار امفرواو ما كاولو هغب» ضل انلديازو لاعت شل م اممفصوتس !ضامواوزا تم

 مق مت ب اود دشأ رض لعفلجرب لوخنيل فرب لوهفرلرتنورو لعافر يمن |ناو لصف يرش ديب" ترتمالر شرت هر يورك عفو ق لحل ع ذاب لعفوا
 داجودرجب باوجي انرزوقلل نرخ تهد رض ددجو تاما سجى ف ترام ليلعب شن منا غل ديار دان هش انهي ذل انام جوت باو

 فوم لإَمَِرد دخت ريدنؤس لن وكيد كو حعا٠س كب يل لش بكرتو قلاس نواب تسا ن طع حس ٠١ كابضرمتو ماب لربخ قلعت وج
 - ار متتنسار الف قلل يزا لبيك: رع ف لحب حسد وير سف عل دنجمتو ليت قلعت رورجلاب اج حدد ٠



 ظ ف

 2 595598 ال 9 ]

 قاوتإق ديزي هبداو شاق نين يونيون ادتبالامالدا نإ نلأو داخل رت 5 داكادنزع ا | “يذلا مذل "2
 7 20 5 َّ ايقاع ف ' : 0 ١

 لعيب زام هنداو لثم نا هالؤ مب ةردصم تو 5 ١ فا 2
 ا ةررصر/قلعتم رب تش اكرخ

 همئاق ديذن ا هلداوو درمعالو بابل ف ديزإل هئدادامئإق
 باي امريخ

 | ةردصم تناك ةثلبنم تاككاذ ةيلعف ةلمج هباوج ناكنا هل |٠ روب ل هَ ه هه ى. هه هلع !|
 ري سع باوتعسا١

 هلئاو هديذرماقدقلهلداو لثن,ىدخ و ماللاب ها دق وماللاب
 ئ الب تق باو ١٠١ ريكا” ضرتتعم اي لاح 5 5

 1 ل تل سم 2 7 و ل يس ل ب ا ا ل يس مس سم عج م عسا

 تاك اعراضم العق تناك ناهديذ ماقام هثداو لثمامبةردصم

 و اذ كنلعفاال هتداد هاذ كنلعفااممنا ثلث نلو الدامب ةردصم
 بعقل يجربتو مارتتسور د بناحي جان بسافر مفيد فقان لاهفلث ا دعف تن كد ور لجهد طور شف ناداني طع فورم ذ «[ كن ازرق هل

 . ةردضمو ا ماتتسور وربما ب ب ناجي عجز ثنو مر عق: لاعفازا لعق نوكتخرراض لعق بضان فكرا ثور خوفا, لعف بجور شن زور شك يربخ
 نيو و ةردصماي ق لحترورجابراجرورو ون وطعماي يلع ق وطعم وطعما تبا باجي فاضم مال تكف رت واربلع و وطعاراج ف رحاب ررضتز لووقلع

 الب تشكر تانجو رش ييطشل بج زجاب وشر وركارج دش اعف يور عافاب بجو ريد كول عاق هدولورف لي وانزدو شك رغيف عرفو ركاب نوكت نوت ضووخ
 ظ سني يلكيأرز دول اكمخاإ اهنتاؤ فت دلع بسب شنو منو كدش ب لقاددرسدق ومالي رصت تس ات شنو الفلا تس عفا م 4 اوبك عفر رو هل

 هتلاو لدول هكاتن لوف لرختاو مال ضلوا, سيت سس ت ثم عراضعفركاو تفر بانطا مالزار اق كل تسا عقاو بلر نمل كل وتكاد
 اضم ]مف ندوب مص تقو ناو ثذيرتلا ىلإ غلق مرتو دي ايل ثاتسا ىفاكمالاهنتدشاب سقم عاض عفر راض لخضقلختس مال نرمارو تقوركم ارب نهال

 ناواب نكسدوبالو ناواببو  ىفن يلوي فن عرانص عكا هر شاب ىف /ليلاصتسا تدالعووزنالر ند تفين نوف جاتا ورنر وك ريم ال وسب تس عققاو كبر اوجيكت ظن

 و روبن ل ارم * تساناوا بسن رند راداهتسدداب مقا نا ئلاوو موقالرثلاوزبا/ت ساب ذاوروب لام ىف ودرب لاعرجاط نيش اندم هرثيا نايز دقو

 لحق :زافن فيلكو فانك تاو عاضم )ع ةىغل دس تسد داصنخا تابوا فنعم -يلتب نا وو تباع نلو مبتس مت باوك انضم عفى فل

 - ارب مب اوجر ماو /ريزاب نا حك ى اجلا عرشؤ زك اونفتال ىافسول يتوق لاني كي[ ف ونتي ف وزب تركن وول وتوم قو تس هدانفار هت ب ا وتب باشمم



 ناك ناافهذخمرممقلا باوجن وكيد قون كلعفإنل هّنداو
 اال تار لف قديس امرو لماث كباب لم لم بيل

 زملاع ديبز لثم وَباوج تعفو ىتقلا ةلمجلا6 ةلمجومسقلا لبق

 ا ةلمجلا نيب اهتاو مسقلا تاكدارملاع دين نادرياو اهنا
 ١ ًاتقاوريف لوم ل تساوكتداو نعمل رقمك

 اناحورملاعاديز نا هثداوىارملاع هنداد دبزل ثم ةروكذملا
 اال تسارج لج بنر

كفموا اة ةيساللا بم دخاو لكا دع الخ
 نينااثاحرموقلا نوكج 

 متن 2223-2 د ست وزو قلع ور كراج
 نوكياهدعب عقاولاوسالا نامجضعب لاق هديز ادعو دينالخو

 هةلاع فا اظاقلالا "نه كوكتنءةيحف ةيلوعفملا ىلعاب وصنم م 5 ١ «* 0و هلع... .٠
 "ه1 ناني هيلي َن شه

 ىنواجىتعم قر هكزملا لا ملا فاما ةرتتسم ريمغابه يف لعاذلا
 اير تب سرور حر اص ىيلعتم "مسار د ةرؤصاي فوضوم "ل ااثنلا ف اىضخل ردد

 كاوتش وك رجم لير مأاب نوكرجخاو هذه ممن ب نايف اضع با جسقطان لادفاذا طف نوكيا اضم ليطعنو نيزك رق طع ف رعواو أ باوبن وكر قو رق هل
 هلا ف وضوم لب اراج ف رفاكف وصوملكرشت نا بف لوف ظن عترباث بف ل ونش | ينابجب انصر ليقرضقان ل احفاذا دعف ناكل جور ىنقتقم ورش ف رن ارش د دقم
 هرش ير خيل دف بجرب لوعفك ل عناب لعف مي لوعف عار اديرماو ريفر تاب اع عبر اوتوا لعاذ ل جبن 0و وتم لفض ليصل
 هقمازجاب طرشيظ مطر ش ورش رشي غول تو مكااب ناك كاكا تندصاب ف وصوت نصر دف نب ان قلعت وجاب رار ورب تفصاب ن وصوم تف صلصاي لوصو شكل ص
 كيريعل وأ ايارجنا تسال وعايوكث سا خفاو ميادة تمرابتعاب تس اهدي درك د رار مت تعباي تس عق اوم شل ايسرو لج هل لع ]سريري لج
 00 1 ا ا
 هارجضبلاقورلوق نلخ ىضلا ازور هدر ش تد زواج لذا تسا عت اوك نعل ايد ِرْجَفْلاَو ابان بق اعيون زغا ويل ل كيم ت لالد تسا عّقاو

 عف اولا ف وصوم مارب وب عوفر منو بوصن اكل حفل ظنا ىر تسكب ير عاف بسن زن عنتر ينجب نان اع زطجلا ووو غمونتار لصف لا طك فرت واو
 وا قلعتمر ور د يلوعقماب راج لعل وعفا ب صناع تسي ور ص قا: ل عف نوكيا مث س!تفضوا ريف ل وعفا ثنؤبدحاور يف ناب ند ددعب لع اذ مك
 نب ها ريزمتاز كيف وق هس دس دي درك ف وطعشيريخو_زعفزج لوقو لعاذاب ل اورلوقنمتو كاب كاش ا رمخ هرب درك رخل عفلبجرشو عاب نوكرر مخ قلتم بايو صنم
 هرنوركت زمرول يلحق جلارربلا فاضمتس اف وزي ريف لج ا ذك ناك حو تس اهم كل دب واو دنم لرب نيب يقعت جت طخضرت اذاذ/ناكاذا
 2 مخ لحف لج ديف لوعطمور فو ساب نوكتد ارجل تأ وامس رشنابضافلالالوونريلاراشماب راش مسا هزي و نوكربفف لوعغواو رش زجر ادزكرد شوكو
 هاو تااررقم تبان قلعتنرورج ابراج شور تنض ولما قوصوم لاثمل اراب قرت لوضوم ارا ف زييذو كروكر ملالاثنملا ناكل وق شن: رب ورك وطععم
 رهتنو ديرك دقم تبان قلعت وزجئاب اج تذنكر وجد لصاب لوضومررشنرلص ةريور كرب خل ف مج قلعت لع ذاب لعف لعاؤريمضزتتسؤرر وهب فور حطام لعذ
 وت حست نر ذناب وطعم شاع لامننيمديلات ت وز قلعشمرورجلابراجربلا اضم ناضم حجب لع مر شارون لتس افون ارتب

 ْ ظ ١ - امن تسن ىرصتمو او الا مام امنيا سايف بليس



 لعفلاب ةهبشما فو فلاثنلا عونلا

 ١" فوعئضإ و ع َن 5 1 .: 5 هل 7

 ادعوا ت2 توعقواألل هاديز ادعو اديبد "اخ وادلب دا“ناحوموثلا
 لعاق مطشر عفلمج مط ررلك || يذ لوعشلا 5

 مالكلاددصْفواادّيد العام هادينالخام لثمامدعب
 | لحذف قلعتم وط ءرابعاب مق لوعفم ”

 وقلا|دعوا دبذ تيبلاالخلثم
 سا/ربز موق درا زواج ١ يزن نى ا

 اهتبخلا و ااخيسلا للع لوك زج وهم لطتلاب ةهضملا نه ورحلا
 " سلظزت قلعت ٠ تلم, منيل نلعتم "01

 قيمحتلامهو ناو نأ ف هرج ةيبس ىهوريخلا عفرتو ارتبملا
 ام فاطم ساشم سنوؤذتاتيرخ اربارصاى ا زر خيا ا امن انو ىا

 يه

 رن يعل دل انيمسفسر مسا لهكرجتد مكب ما ا”تفاضميلا فاضم

 هليز قالطلا توبث ىنغلب ىا قلطنماديذ ناىتغلب هدي
 هلا ثنا قزح ضكل ردو عض نلئافورارز قدم قاس مالكم وا علز فلو مالك يار تسبب هريثو مالكلا كلذ ىخ( مالك اازباملوقل اعدسا حشا ثمث ورب هل
 سب ف الغ عضضومو تساي ررضم از قول زب لس تن بخاع لاي بيات نسج بمب قفاومو تس خقاو أد يز ادعو اًديزالغو اري انام موقلا ىف ءاجوك
 لامتاورورنباون ت يلعقي يشمل وق ناس ري نك ل تقووايبز نكيبمايلاغاكا تقدر يدفترب تييذاظرم انبي لعاف مكأابررصم ا ليواتي ندوب لاصربان
 سينا فكس ايق برك 1في هروفر ماظن هدرل ام تراب ريدا رع اوالغان رجب حاجي تانل او ىسراذ و لاسلو ىو تظضاو نم ازؤت يفرح
 شل شردب اخت سو سايق د كت ساذ هذ شزا ساس تفك اهتنركا و د انف ليلقارعر ظموازعب كب ونترمت موا زورا جلبقام الارز ةساسافل وقلب

 امو تسال عفن نار شنبناجوررج ف نووإ تبذل زدنا دركي ريو ابار ل صوتفم وزب رزقت زي قشور ولمن دك صنف نراو ور وكم نإ نايس قذ هك
 نس أرلعلا لوق باو لضاف مئايب:ل ثمة نفا ى نايعدزإمتكيتقو روتي روشكم رس دس ا لعش ظنوا ارتغ اسورغم )وانتر وا. نك عبامازبلرشناب ىف /لعف عب
 ةوفل لوا عيصعلاب هونت اهم ناايزونكلا ناني او لشسمل صد ورثولا (ميطغعااناوب ناب وسكم ديار انش ارد لوجو تسل ل باش تس | بجاو ومسك برونو ايار

 نور الت س ورش ابرك تنل درع ىلا ل ان:لشدوب ووصقربخ تيك لازاوريار» تسانيقلو نظؤتن/ل قلي كم ا اير تامل او لشن باجردد

 ءاهلواناال[ل ثم حاتنفا فورت ساو نوسراكل نيم ولا نم اهي 0 | ضو ثناباهتبا لالا قجري» يبل كلافطصا ثلا تى

 باردو ل ضافن املس قلصت فورت يلو رجل ف وخال

 مايقتققج ىامئاق | ديزل ثم ةيمسالا ةلبوجلا نويضم

 ربلاف اضرار شاب ث عيلاشم بايباؤاضم اي لوعفماي لعاو هاكر ونسم حوف ل ضاع هيز ايي كيس
 ورنا حنا ضرالا تسلا تاي[ و نجر ونن عقاوادتبب ل ويشكو بك كيا ثيح ناب تاعفو ركض مكث نوفاخضالو هانا نا انمي والخ تساد اذا صا
 نان سلجاو تمزق تق تما ولو قلطن سل ولو مما: فا نكت يبجيل نضدوإحونفديأرو بيس اذنمو زمإي ريتيق و نامدعباريطر نولي بجانتنما الو سيل ايرشناي هوك
 مب ببسي وسار ل حف هرنر ابكت ىن#ياقتو نوث ىنار لعف غلب ل قلطنمايبز نإ ىنغلي و لق حط ٠ عراشلا غزينملا ىف زكام تفاس كيانه هير امو مافي
 (سيكد رب ص فل) تون يف فى اريوركخ فلاب تف ؤرشورفم ليوان: بتي عف لجرجتو ماب نابت ولطنشع ا اريز لعفا بشور خلا أب لوعفمكتدماو



 55 ظ : لإ دعب كيد
 اسفل" اطلب كاددسالل ىو نكلوهدِسا| دز ناكوحن هيبشنتلل يهد ناو

 نيبمالا عتتالا يلو قياس مولكل إن م ىطاانلامهوتلا عقدلاىإ
 ريب نروص  |قومصوم ا“

 ليبز باغ لثم م وهقملاب نيتريإ غنم نانوكت نيتلللا نيبتامجلا
 |” لعام 1

 ظ ارسم م اره لحس كد تبيلد ىلءاج اربع نكادبز ىلءاجام هرعضا اركب نكل

 ىه و لعلو همارذ ىمتاى ازا ادبيز تيل لشنم ىتمتلل

 ه ىكمتلا نيب قرِفلاو ىنمركي ناطلسلا لعل لثم ججرتلل
 تاعنتمملا هرمامكت انكمملا ف لنمعتس لوالا ناىرتلا

 ال يعتتس قلخس لسا نيم رخو رفم لي وا
 هي ظ ] كي لا

 هلثح تانكمملابصوصخم ىرتلاو دوعيبابشلا تيل لثم
 هرب صوصختب قلعتم ا 1

 رضا فلا تفر كلب تف وويل فاطماب ت وبفتمساليز لوو عاذ قو ف اضميرصم ميواو تسول عان./قالطنازا بايب فاضدددصسم ( سمر ا مميقب)
 برت اتنباث نلغس وركراج تك از لشاب لس [قام يلا قاض ف طع فزت طوب هيو ركب ير عذ لل وعشمو لعاقاب لعق -.::ك خلي لعاوسسللاب |

 هورابراجر ور الحرشن مك ياز عاب وربنا عم هراذنا ماا ذو مينا خمر يدتت لرب ابر اج ترحم يطع  رتاواو ه[ن يالا غفتال انبلو لق حيل (ازب فصين اء)
 | ةلاظاينرو/طيورو د ؤتتسمو ب جوزي /يمالك لاري حسان تسا فرألإ لعاذ نكلب ناجي ع جار راغر يغلب ن وعم عياض لعن غفت تفرح شغف قلعت
 نورحاب لاذ مآ نيتي اغنضو م تقنسورو تن ميزت ييض اهب ضف :لعف نانوكل وصوت أن يللا تس ف وصوم /نيتل ا ناب اضم كيئدول فلورا
 اي فاضميلافاضم تذصاب فوصو/تفصرضاب لوصومط ضن شيل عف ل جرمتو مااب واو نانو وفق لعتماب واو نيتي انتم قلعت نور ابراج ور ومساج
 مث هر نيل ف لج لوعفنو لعاؤاب لعف كا سرك ق كلسس السيرك وطعمه ير خي لعق لج وقر دقن قلعتم وريف لوغغلو لعاذاب عفيف لوهفميلا ف اضم
 لحف روقلو مس| بايثلا لقتل شن رتتعبإ باشا تيا لوق هلع رسرشاي لم كفاضمربلا فاضم ضر انناربيع لكربتو أ ايواورشلعل
 انه هلاقيالق لوق هس سرشري انا مسا ليربتو مما اي تيلرشت تيدر رس ير مشرف لجل ع اذاب لعف وا لعام: نو ورعم عرراطم
 لعاب ديرك يجي ير لدن رجع اف ميم أر لوعقماب لوريل عفلءاذ مكب ملا لوعظتو مكأ اب لعل لورجب عاش ل عف لاقي ى فرت ال ترتب يقع ترب
 ام دباوناف عوف بتو بوصناعا لع انو تدع ا» اثبتت باث قلعتنايلاعاشب اذ قادت تكس



 0 ل ل اهنكيفاهعيمج ىلع ةفاكلا امل دش و دوعزبابشلا لعل لات

 هدديجا» هامل سنا ىلا تهل وقكل معلا نع
 ا

 قاطنم كديزامنا

 ريخلاهادتبملا ىلع ل وخدلاو ىغنلا ف سيلب ناتهبشملا الدام

 ةكئلاوةيفرعملا ىلعام لخدت هزجخلا كابصنته مسالا ناعفرت
 |ا”ناعفربلعيرب وطعم 2” 0س لوعفه سلع لصف

 نير لجالوحن
 هلي

 ١ ةركنلا ىلع الاول لخدنالوايوناق يدهن ام لثم اى ( »٠ ىف ءعاوه ب٠ م

 ميم / ا ١ ََ ) 3 ا ١ هب هي مم م ظ تويخو 0 اا ل لا ا | رثبم تتنص ئوصوم ٠

 ١ 2و ةاو - | ب ىقو طقف مب لإ بصل بورجح

 تياذ نساخلادرب ماما نب بصفو عفردب _ دف فصنوانتمامحملاو - اذل ماجا ازبايتدلالارعشتعاشنلا لول تا تسارئاجتسيإ ّئاذلاو لاعاذاكأن لود هل
 لاش ايل لامار وابنيا ساي ة انرثاو اسك وزن درشند عروم لاحم نكلو ان اكو اهاحارد ورر رد لعف قح لرش فيو ببسي تسال يلق ل اعاو هدرك
 لوا اغلانركيووب:بحووثت زل امام ف دمي يسرك شن عربحب ايعا لعق يت نررشن تييعضو وجو ابأيدلرو هرم اهتنل نايسردواهنيإ نايس يقف مدع ببسب تسا
 تربة ربل وتو نباو تسافر ذاك, كس ارو, جرسنو فوكو دياز عزم لاول ع امس قصايد نومدتو عامس دع ببسي قاقتالابتسا
 ىبزاب لاعازا  روكدف ومووثتي فار ل عقل تف ورتب, نإ ببسي وين وا ةيازاب قحبات خارد تلو تلا ىفاذكرمختتسس واجب [ءلمجورولرباوفر كلر اينرع ل زم
 ونلاملو لطب اةريزافا لكي سيزجاييز مذ انا لشي زر ودصق لب تا عونطم ا ففل لاعم لعد هلا رزرابن مان ذاكامارواانبارنتسملا
 ىشساراج فت ناتبشنم قلعتم/ همر ورجل يلراج فرتاي ل وعفا ن انيرينملا ضوصو/ف وطقمالو بلع ولم امرشا تدم تيفص ثملاثلاب فوصوم عرونلا لا ثلاثا

 قلخب واو ونيل قلعشر وو ابراج ر ور وطعم ب لعق وطعم وطقم ضاوع فرتواو لع وطعم تبملاراج لع رصم لوقررلا طك ف رتواو لعق وطعم

 مياهتبا ربت مسا لبحر شاب واو ءار بمر تفصاب و وصوم تفصتاملعتمابن اربح او نايم اب قلعسر ور اب راعرورب ى وطعماب لعق وطتم وطعم وخ

 لوترترارنب حرمت فصضو وابل يبشر ورتنكبم نشسلو اننا دو هرينادركد ردت ار راهن ضعل و جشم امر مم ,قرعمسب سنون نت ناو تكلل م رشس

 - مث بصنلا ل ع لماع املعج نا نعنناف مالا اهب تنيقناذا ىا تحت ٠١ هرم راج جانا رد ساق فرعسب



 ال

 كة تلا
 وحنءادر سال ىفدالاو ةبثشخلا و ءاملا ىوتسا وحن عم ىتعمب
 ارض تسب ا ىلعتم

 ١ اريرخ ربكم لوعقم "لع ف املحو
 سارمبم ساما ام اربم

 اًيهواباهديعبلاده بيرقلاءاددل هه اَيَوا دين الاموقلا لاج
 انزع بيات ثم »مب تيان قلعس وكر اج اي لعافرظم عنان ننسم اي دنس ١ ٠

 »مم تبا قلعسر وزر اع ْ

 نأحاذاونسالاب صنت ةسمخلا تورحلا نهود بيرقلا | ٠ ١ نه نا .٠ ٠ هلع 70/و

 | تلرشايهو دين مالغازاو هّندانّبعاي وحن خارعس كل افاضم
 رمل نارمسالا عفرتو هندادبعاوموقلا لضفاىاوموقلا آ00000اا ااا ا ا 4١ج حبك الل

 عاد تلات و نيد ووولا 8 زمهلاوىاو ديعنلاءارشلامهو

 لجيايو ديذ اي لق مافارضمم مسالا كلذ نكب

 قتوزاركت/ل صنم عطق ل ضن تداوم دب وةتيمثرسالا قحفو والا لكل بقا عزيز ندرك ن ورعب نايت َ الظصاروو نورك ورب ءاتتس رقهل
 ورق هل اابديكق ب تسار تت عقوور سرب هوو: ب ينعم ايفر يار شاب ناؤريب وربك الاب در عىذ ىننل عن عطظنورثناب نوري وبال نحمد يأ الاب ددعاكذ
 كفّرعم عباضمل حف بص: اءةيميلاراشماب راش |تسوارلاراشمتفضاي وصوم تفصل و فوصو فورا راش مكأ هزب فظكفرتواو هآرتس تورك هزي

 مضقان ل اعفازادعف ناكدلجور ىنقتفم لورشة كا ذارط مق لزج وبيدك غر لعف جرب لوف لعافاب لعفري لوول لعاف فورحاهزب بنا ع تار يار يمخوب
 هريؤك رتيلعف لبترضو ماواو ناكربتؤون.--- - - -- :  _ - _ - قلعتمتفيصزلاو وصولا اب راجت رجلا ل وعفا كا فانتم م أى وسب تار دعاورييفت
 اكتم _رنجفاوعذل وغدا ماقن اوان فرحا يلح لعام نك وطعم لعرب رتبمو تدور زيا هتيوجت ديوك و شلبي دقس ليا و شي شاوش
 وأو كأمعألاكلذ نكملنا الاعئرتودو هج ا' تفر يابوزمبد ىاوايسداي رو سنوي لعف ل جب لوقت ل عاؤأي لعفي لوهفسيلا ف اضماب فاضءدتالمبكل عا
 مصقان لاوفازادخخ نيعئاض ل عف هزاج تطوف لاش مدقمئازتج ويب درك ريل عذ لبيب لوقف عاذاب لضرب لوعف سعال لعاذ ساخر يم عف عفر تنيطعب فرت

 تاو ارش تيررجخ بيد رايطو نملك دق لرجل اب اخ ماو شن دراجه م او ش هرش خيل ف كعضو مكي كورت اف اضم نكي -- ..مآريبلار ام مألا هراش مك |
 نور شايززنلاع ثنتيدعاو الب عمو هينشتب فت عباض اعف تار ثاك رند ح ايرتعت اي اظفلار عرانص عفن[ ف ورتب كح لعن طع ابتطاب شاب تسلا
 | (سور _معضاعبقب) عفرو ل بقابس باور وكسوتل قاب نون لسد شناب وكسب مهتم عير (نولاب دن اوكا عقار فارغا نونرم امض لاصتا



 )0 ااا سيوة سس |

 لابتقتسالل ْنإْذ نذلو ىو نلو نآ
 رن ترب: ودعسر ورجراج

 ىضاملا ىلع تلخد ناو
 |)د مصرلا بعيار صان

 كيج سنو ةنجلا تاخد ناو ةنبجلا لخدا نإت ممل سا وحن لويز هم ١ ٠ -
 ١ يَ ب »سريصات ١1لعانابلعف

 انباصاذ قارتنل لذه لبشتسملا قفن ل كك(] نلو ةيددرصم
 ” سابا تانصم سدا دفتر ح كمالسم “*  مالوم

 نول تيزاصفافيبفخت ةزمجلا تفذحفليلخلا ددعن اال
 امراصربت 2 عم ئضفانرعف 5

 ةيبسلل كون ل توقف نيناكسلاءاتتلال لالا تذز جرت
 وك برا فاضم 1 تانعديورجم  ١لعاف يلا لوعفم . سزياوريكملاءلعف

 ةئجالخدا ىكملسا ل ثماهدعباملاب بس اول بقام نوكيا هه ريم ا
 ا”لعغافابلعف  اسبصات لعاب لعف

 ءازجلاو باوجلا كذاو ةنجلا ل وجدل بيس م اليسا ناف
 |!” تت ب ر”قلعن ووطعماب

 رعالإ ل ختال ىف بشت سلا نامزلا لالا نقحس داوهو
 »جو تصل تلاغرووزثناب عقرب باك ١تساق ابطا وزان عج هرزشت فما تا د ترن وا وول مقشر يك و ف ضو 0 نك( مص شام بقل )
 ديافى كار عياش ب عال رش ب سانمس دناوكىزنسم ل ابنا عاضخف[ت سنع راض لوف بصاوفرد ل صا كنت بكم زاوترب ب صاون تمت هدو ظفاس
 تيبجيناهلس هس هى لس نيو قك ا لوقب ل وفماي رشناب اب دعاك تس فوز تا تبيض ا ناو نالوف هل ( ازب يف صر يم اح) - تاؤرصتب يرن مك ببالغ سي
 ناب نانا ت ربات ببسب قاب ترسو رب وليك مايق بحل وقتنا ب حا عم انيرياب لعدتن ولسوف ل وانتا لج ور مهكر هددشم قاابوا تبا
 كنا الابلصاو روف للحس مست اؤرصتب عرس د شناب يرمضفم ير نانا دعبل رن وظن ىف ماعد وخولاب سليط ديوزض درابيل رويت دزن تس لابصتس كلب تيكر
 لاماءل الاوز لاهريف لوعفماب واو رقم ادب ن:رذ لوعفمزيلخلا كوس ف اضم تكل احلا وذ نال تيم رل ناب جا لايف بن يي فاشل ص نطع فرت داو
 . ورم ىضلاق انك وب تفس ارب فرتا, ناي وبسس هرش لت انوي تعلا بالعلا ب دفلال للص |ءءافو روق ح1 لعاطر يدرك وطقس يرش سا لج, ةاباشساهتبرجت
 و رش ل وصوم ص هريدي بتلف الجرف لوغو لعاؤاب لعؤتنتسورو تساوه كب ءافراش دما ف يضوا لعاف لد: تبني ل وعنك ب هاب ترم ايمي باب فاضملبقل وصوم افا: لافنزا لعق ن وكر شقت ثري زعقلإر تضر ت ربان قلعت رو كراج ع يبدي لادم ىو لوق لاس ريب ورك فوط نرمي ١ ملل لوعشلو اذ يرلاءلوعفمب لوب عفرل لوعفم نير عاذ لاب ل ووفم ةرملا لوبي لعف تفرع بيعت تير رت ف أ ةزمج تنزف رق هش
 مير لحفل بعرق لوعفمو لعاؤ اب لحف تا تس ورد لعاذ_ ضو ل دق تين ل وغنت اب اضع وب لوضوم ار اج ترتر از خا يبس نوب مسا لصاب ل وصوم
 ,لجيرف ياهتبعر توون قلعتماب واوررقم دبا قلعت رورجابراوروربكلإردعماب حفلا سفرك ضو ماي واو نوكي قلعتررورجمبراعروريلص ةريورل

 جه لج ف رعب تسا ريف ظذاوإ لص! نب لا نط تفك رو رنرر كت زعارشلا فزيت ل يدوب كذا لضا نذاو تدع »د تشك وطعيربفريبم
 قلغتن يشتمل لعفلا لكر نجم و دوليات لعق قلعتم نانزلا ىف سبت ساوفل ينير وءانشدنسا فرحا ها الا ل وف تمد ادن دادوا موب نون دوب سهلا |

 | تساوقل م/اجج ”ردالا كاس دول دياي ظلت



 تةمزاجملا فورخلا ام ساسلا ع هذلا

 | تمملسا لاق نم باوجّث ةنجلا لخدت نذا لم لبقتتملالعفلا |
 مب لوتفم ل وقم م لعاواب لخف اسيتلوففم» م اءانابلعف 12 بصال

 مت سات ةلطملات ىحلأ |.:ء.ا رام:
 كازملورعل فرجا يبي ىهو عيايضملا لكتلارةزجتت ضورح

 عداضملا لعجت ملذ ءازجلا واو درشبلل ناو ىلا ةلورمالامهل
 |رن لوا ل وعفم از ا كبم م ظ فاعل

 ١ هه 3 ٠ 5 ١ 2 .٠ هلل ًَّ أم :ءالفمم ادانقام

 رم
 بيضا اك فين زان رضاامل لثم قارطتمدلا ب: صتحخم اهنك

 دلك وه ىه هه 6

 بيلطل ىههرمالامالو ةيضاملاةنمنالا نم يت ىف دين
 عج يفةنلون لنا وجود درا تفاس ل عا نون طاخم هركم ع يجو نتج اصتنا تقو فردت منك وري ياوارخ ا رددشناباطت عي عبان لف: رب ىاهل
 هما شنابر ملا قان عياض لعف لوجردانفا ب سانس زاوتركؤ وا سينا نبلدوب عياض زعف بساول و سيزا قب اس لوجوروبى ع اضل عفر ن دن وبي ثوم
 لتفسلو هلح مدني ةدقم عرش مزاوسلكدرندرواى دش ماج كلاش لووب ك[بس ان اذباريا ىدزتجل ا تبيبا شمت رح ياو تلح اسد تفي
 5 47 000ا0اااااااااااا ا

 ارواكثسا حصل واوا ىف حبدن ارك ءيضايار ليقنتس | ذؤل ودرج كييوكيماملو مل
 صام رايثناءنحري توإبز نام تب يئيطساءلو امنيا ل ثنا. زفلدرب تسا ورش هدا: تسمن امج امل هاك سو ىلاو حرش اس وراني ظن ىلا خلو تسريظن
 توزر ال موو باويارو باردق ل ثسبمالا بارا دوثتى تفك شارما ىراوسعق تمالك تبث قماورررو ل نت د عقوتزم ىف ؤ خفر كيسيدرك
 ْق انكار الغدا ى امو ةثيرملا تفراش ل شبل فال تسرئأج رو مزيل حف فد منوم بزعل ل نا فالخب شابت سر بريال نا سلبيا و
 وق ختسالا راج فراب لووغ م( ضني صم مو ماا باجي جابت يعل حفل نعود نكل وأ تق ايدل دوق هع بيبان ىنضرلاو لولا رش
 برميل ل ثضوإ نو تسادتبمارمالا باجي اضم مال ت طع فزتو او هال مالو لوق حل زبور ير بخربمم جربت ورك نك ووخ قلعت و و تدق نعت
 بزعل غل وقورشاب زوطعيرا هلم هنو لوقروطس ور شاابابشلا نكت سا فوز تا تدبر شى إب رول باونيض دعم لج م[ اظل ىو تروص سرد ش بأ

 تنوال عازر /(لعق نايف اضميررص/بلطراج ترم الادب ىبت يطع واو ركنا :/لعفلابلطل قوق بيرك سايل انيكتسم ا ندنف كا تبعت
 تلمع و راي ر اجر ورب تصورات | وصو/لعافلاراج ركن كلت ع فرتوا يلع قولت رف اب راور وكت فص بس اغاي وصوم لعاذ فنك طكف رتاما
 اب" اجرت وز قلقتسو يلا فاضماب_رصسدشن اب بلطررصم قلختتراؤ وطعماب هيلع ف وطقم وطحن راكتملا لوعفملا نكوا باعاؤم ال وهفمما نكد نينو
 تنك رطمارجلاوزورشلاو لوف ا” لاثنا بت تح طاب ف وطعسر تيرس لجر ئاادتبسر تبر شق لعاب واو دق تبان لعشر رج
 هاو

 مش الو لوق س٠ اولا يشن د
 وفر ل و:7ه تسارومكءب سم ليو انزرارشعابن ارك د ايار عباضم سرد



 لتغاشلا نعوا برضيإ لكم تئاقلا لعافلا عاما لعفلا

 باخلا لوعفملا توا نيدونضكل 5 (بيزضال لم ملكتملا
 قعوا بوضتا لثم بطاخملا وعنا نعوابرضيل لثم
 يه ىهْتلا ألو ترضناو برضدل ل ثهرملكتملا لوعفملا

 بكاذلالعافلا عاما لعفلا كريت بلطل ىارمإلا مهل نيم
 |"”تاشمو,ربلا ثاضم

 برضاالو برضت الو برضيال ل ثمرهلكتتملاوابطاخملاد ا

 ىلوال لها نيتلنءءجلا ىلع لخ نش ىهو ناو برضنالو

 0 ا ا در ةيناثلاو ةيلبعف نوكت
 |اسم لغ قليس امرنا لنيل

 ب هيل .٠ < 1 8 ن6 ه5

 طرشللا ناجح كاف ءارج هياثنل و ط 3 سمعي ىلهالا ىحس و كييمسا

 د م لعد 1 بآل متن ناد رب اوتو درم ل شتوى ص ايتيجالصي أر ووا تاقرشو ناك اكرجرطدو لابسنن تر شرم تاوول

 ا ىوق ىو ببسي ىتارب كال ميوزاسيف ب لعن ليقتسات وبلا ناكر يرش نالت ا درب بهم هاون و وتو تسالي قام زايزرد
 تبيصاينرعت ترقد ونواب ا:جوط شف ذعو لاو جرش اه دومفدامخا لنبي كبت امون اري اصرد ىلازاضتمالعوهدوثايثغا ل سيم ىصو تسا كالا
 ىترابتعاب لنجد اكرم ددتتاقايالووول ف هني طثئاءادس/ رو كبوضا ىتتأتاكن اوى كيوضالكىنيتت ا لسد شاب قاب متالور وبال ب ىف يقو و وزع ضحن زوو
 تِلبب, طعما هأهرعوطرشلاو ا رازججاو طرشتا نان اذ لوث هلس لس بيل ضلا ل اذكا ازز لعفاذ كلو لعفتالاءإىاالال ا: لحفالثسرشناب دقو روب اوج
 لاح اوز وشل طع ف توا شيع وطعيزاب فوطعسازجب اور يلع ف وطعم او.شنار وررمتو )تيدر صقا: ل اعفازا حف ناكل جور ىنقنق يرث فكنا بيقتت
 هلو لاب ناكرمتتذصائراضماب ضوصو ل هفري د[ اك كن وطعماب هيلع ف وطعم شن وطقم عيبا ناضم ل صرت كن عاوريمخج ناجي ف اضمدعو
 دورا دارو جب وتولا بناء ناض ل يبس اج فزت, عاذ نإ لوعف ل صنت يشاغ تنة فص ورمنخ وعم عراش لصف مرتي نجى اباذر شور دك ريخيإعف
 - ١٠ هرعو ءازجلا ناكناو زوق بيكر ينجتريي وك فوط عبيط شل .ءازجا يطير تس زجوري درك رضي لعف كمي قلت ل وهف« لع ناب او مزج قلعت
 لعاف با: تعلل دش ابارساغ لت وز اتيت ححس ١ تساقلاسل شنب ب رت يدع ١٠١ تسارجاظ قسابز اثنا بركت هع

 ظ - | بتقطع ابلعاب ىم



 ةداصما ةمزاجءامسإ ا 3 عباسلا لا

 ليس عنا همزجتت ف اعرابطمالعف كدحو امرظلاو ا ءازجلاو

 اماذجزع ناي لعق مني لعافاب لعف ارب | تب زعافاب لعف ٠٠.٠١ طرش/عل ءافابل خش

 انعراشمالهقدحو ءازجلا ناو« ناو براضٍد يزف برض تان ادجلا كاك ن : 4 ل

 برضا تبرض تاوحتزاوجلا]يببس ىلع همزجتك

 امتلنس ءدسن شالا ولا 2
 رز” ارثبم تفصايب وصوم "٠

 !ايلاناضمرمج

 املا لفل بس ل هال عفلإ نوكيو نيلعفلا ىلع ل خدتو نا
 | نوب قلعتم رسل م تضص ْ

 ياخ

: 

000 7 

 مطب >7 لوالاربد ”اثلوعفم 1+ لءانربمل الحف نيعاضمن الا ناكناف ءازجفاثلاد المرتل »ألا ىدسو

 1 تعا ومزجلاف ىلاثلا ت هداعاضم ل دالا ناكوا
 من سا زورستس )جل ليا ا” لوا ناك طع

 دامتيإو ىتمو ىاوامو نه ءاهتسا ةعش نمو حلاضملا
 ايزو لماع فكس اورق اسخاانجو ورق ئاغرو فان هلع مر سانت كان اتق انبامنيات كلك شاب ناو حبو اكرم رامس اول
 بناني دربتو ليلقو شاب ى لاعبو ارتي ورز /ل عنج ابنت تهورتو بولق ل اعف و ارتب: لشن ديما هزر سكوب كيور اؤهس] لعفور او خلك اي
 لووربامو نال شنب اوخارز مجود فريق ارب تست ندو ل ياور ادن لك وزب ترو تس |فيجضو يفت جاز جرو و رج للا وركب عار شر طن كلمن اتفر

 ا ذو روب تاذاب مزج اوتالرن ذك يقوك و دي انهن كف لارين ترن ت سو مب بماو طقففإوشبلازج هروب تازاي وزب و شك نذل طخاو تظادرم ان ترددق
 بيرق لسا ودنيا مة لرب شاب قت” وورم نرجو طرت لك رنفك ل زا مو دش ايبم تروم ب راوجتك ا ييز تس لور |وراوجر تلتساوجب/ شرح
 نمو ابو نملوق كك رنين ل وبق لماع ل قو تس بشك ماب ف الكير وزن ءاظ نرد لع, يلا, بم عياض ردن لماوقر امس سيال سن هل ىنصلا ىف ذك[ تساراذنب
 لج ره دناوتيرشاب عا ناو ورش عقاو فوز ل عف/ ل وعغي/بوصنمايرثناب لاو لتس ع قاو فوزى ادتبسزار تكتب تبورب تس اعرف مال ازا
 |انرارسا ىكونبل تبل سا تنويه دعاور معاذ لعف جمع ا ءاممأب نايتس خبار و تسرد: ررر [ريضطز ا لاعححح لح زم أن اهتلا ةدابن انؤإب حارس عتترشناب دائم



 ىدود فلا لمعتسيالوهو نمفامذادامثيحو ركام ىلا

 همركا بز ئامركي نا يه مركح ينمركي نم وحن لوقتعلا
 ارييسصل . سال وشك لعافاب لعق سطو ل وقم لعاذ اب لف

 ريغىفالا ليعتبي الوهدامو همركهرمع ىمكيبناو

 نسرفلارتشش نا ىارتشارتشتاموحتابلاغلوقعلا ىدذ

 هل وهو ىاد بوثلازتكن|بوقلازتشت ناو سرفلارتشا

 مهيالثمةفإضالا همزلت هلوقعلا ىدذ الا لمعتسي

 تاو هبرضا دين ىتبرضي نا ىاهبرضا ىتبرضب
 و ثلا نوب ران ببسر شاب ومزيد وثن وكل عفر كالت | تفضح دياب اهب لتلك تروص سرر دعف نزور, بكيفي سمر يبا كى عجوز تسات الخ امسو هل
 هوركم ل مور ندم هجم كوتور يوان شاور ثبت الك كو روكا نيي هش قتال ظفل لئرو كتم, ليو زوو صن يؤ زي ون فك نات ى ايي ضلإلا
 نيا هدولرطش انو ف كىدمي كما لادن رامز ورد ل اوهانا تساس اينفلا بيرل يل وقو نرول قطر دوور سن تبي ندرك ل دباب بلقاٌو املا انماروإ

 ام ىب اكوا اناممر يك يار دوا توا ضف عوز لدي حدا أاجبو تيساورمأم يداطنسا تلم نجما طتساردامج»ورشناب نعل رش عم 1 فلداريث ساق تزاديعب ل

 وزعم لج وأ ل مسا لوقو ها قس, ن رونو | جو تساددنبمو' ضل وق هل ىفطلايف اذ نايزلانييف لج د جئاردو سلو دن امدينوك ب انددشناب ناين ف ظامسو
 . تاشمىوذراع فري وفلاظفلرارتعاب انتم فرت نترر لعاف بان بئافرلزم دعا ديف رجم عا عل عف ل عت وفن ورحل الم نيب ىفاعم ناي اب
 وقد وزر يكف الا لتنال ب يركز: ينجت سا عقاوربتو تب نيمو كرين هيو بيرج مف اجب قلعتو لعاؤ بسناب لعق ل تنل قلعت وجنب راجرورجل وفعلا بنحب
 لف تتسالارتبسوررسمب لنور درك ومما ىاو دوق تل اس زوزتقناتنس نيلباء كلج وربك اتمام جب سيو تسا عقاو تسازدتسمعتبيلالرر_كوبعرضزا لاما

 لف قلعتسورلا ف اقم انس لوقعلا ىوزابراج وفل هشتسا فرحالا تسارع برو ابعت لعاف بتل يضل وب كو فض
 ميلف ءاجقلختمزعاف باناب نآو روكا.

 ((شش اهدي واو تس بخان وول ةفاضالا مزال ببسي تسا تازاجكذالاي يرو وزمب عقل ىإ كت سناددب اب هللا »شير ل جرا يمي واوربخ

 ىال عرب تر ملثم د وتيم ا تيفصو ل در اهّيااي ل شرنين فوومو ايتعترل العشا مكي( شن لوصومو لوخا جب لشي[ متبيمابطتساو ينس مسالا لذ وعدنا
 دفئ وببلو ورك هاوتدول رع مواوخرب اظن م أ يب ناجموا تفاضا تبج لامه دول كبي تبعامج اب ود نايمزادكيي تاي تس فوصومى او ةتيلوترلاىف لماكى العر

 نس اوسلو انآ ريا نبتسم لوقعلا ىوز كيو ى ل اهتسا لسن درو ايكر مص ابباحاش اينو لوما س ع ران هل »قراصتسات سد |

 شاف رن عبرت كب ناي اضما جو زوت ىنقتقئ ا شيع ىا ناضل شوا يرجر لي ارحل دل تسين ص اخ لوقحل يوفر و ىالامتسا لهش ولك ري
 دوب لوعقلو لعاءاذ اب لعف لوحفش كت ىاوريفقاي وسكر كار عئاضم ل عف هدر ابكى نعل ياذؤ نون لعاؤزتتسور و بت افرلرعا ويضع اضم لع بزعي
 جربت لعف لمبب لوعشمو لعافاي لقرب لوعف مل صتنبتتاغ كدي غاورييغكو لعاذ او تتتسورر ور يبضع اذ لكنا ع او رفيبص بضع د طرشي ورك يرسخ لعق رم
 لمتس/ وبل جور شاب ءازجلهظيدن اوت ىو تس فور لات سما تبمرفواو رشاب لشرح شك اضف بلا ناضمربو رك لور ءلججازجاب وشر ضار بور
 (سمكدرب_لمم يشاع زب رس سس ص در رو و ثسا الرباب عوفرص او م عم



 بهدذتىم لثنم كامزلل وهو ىتم» هبرضا ورمعىتبرضب

 انى هنت ناومويلاب هذامويلابهدتناكابهذا

 كاىانشمإ شمنارونيا لش: ناكسللوهدهامنيإ هادغ بهدا
 ٠ درارياب سابق سمو كو رادو د باير ناكل لتس نمو رجخ '“ انتم

 أ "نق وسلا ىلا شمت ناو دجسملا ىلا نشتما دجسملا ىلا شمت

 الكعب تىلا ل ثم نإكمللا ضيا وهدى ادق وسلا ىلا شما

 28:5 نكش ناو ةدشلا ف نكا ةندبلا ىف نكت ناكا

 امهم ل ثامنا لل وهو مجم و ةيدابلا ف نك ةيدابلا

 | تتاوم ويلا ته ذا مويلا به نت ناىا به ذا بهذت
 هلع : 9 8
 ايي لدم نكمل وهوارمتيحو ادغ بهذا ادع بهذت

 ارب وس .. اال ملاس براز لش

 تاوةيرئلا 5 دعتا 3 ٍرّملإ دعمت ناىادعقا نسب
 ةيعاقلا ايرتسا|زجوإ سكرت فك ىهجلو تيرنر ايقو ئعمز| تساند ن ورب لاو تي انوا كريب كى صج تما فال ا وا ( مع شاعبفب)
 ا حررتنلا ىف اذ[ ب تسطر ظففر تركت سلبا ضعي ل وق وا زج حا تهس اري ارنا تفك صغل وروشيماموا بسس
 تناضازاى دكت ساذاك انييعزدامو هل :١ تك نان تس عاظ ل ظظاو بيلرتورشاب لاش فوز سا تدر ياغي ربخ هل ( زير فصين اء)
 لرب تالكمابباهريش | يمت طور اتراك مايل شم و درازاب تن انضا بلطزا بار وا سشسف كر و هاكر و تسا تاداضالا مزال ثيحل مز دراهيسزاب
 تيرغناروشنم د فلوو رمي لغتسقيت مارد وا ترج نيم يو ثا ماببا تاب واو دنيانبى منك نلا ىنشم رم بربس المج تمس نأ
 - الرهن تبا قلعتد وجاب راج تحس ٠١ ىضرلا اذكانر خشم ب ماهم اب ت الكلس ييلتعلطو اسما



 ىاركتملل ةيصانءامسا ِ نمثل عونلا

 لال نيالا 2م لوبا نقاد قا عال لاق نعمت
 شعت حرا انا لسطح و /كقا مذا لغم | وتتءلا مع دذزيغ

 ةعارزلا ل عفا ةعابزلا لعتت ناو ةظايخلا لعفا ةطايخلا

 اس عراضالاو ناتبام“ "انج ابلافاضمم الفاضه 1 4 قف تنابجول ٠ لوذلا كوذاعرابضم يلإؤلا ل فلا ناكتاو

 بتكا تدكاس ذلثم عفرلا ورمّزَجلا عداضملا

 ناد ةانش# لا موقلا نت |
 ظ ةييراىهوزينبتلا ىلع ثراركتلاءامس لا بصنت ءايييسا

 ءانوعيراوا نوثلثواثورشع وا رفيعاضفل لوألا ءامسا |
 [راولم قول ترق ربارو عيبا حرت سا لبتتستإب عوضوم و وزن قحط روك[ وهواب ذا كبي لسمو ريان تس طرف ربنا لشن وبي سكيوزنامذاو هل
 3 |حنبز سك ونيس ىئاوسي ماد ىف نقي هركات ذكر سو تسب: امام لوزن فلوو اوت م زج د وكي تس ينعاد تسيل عضو و لورق سم ىلاغرلاذا وون
 نولز ن ونبادا نوب تيب اكرم يا يري ل ابد يان وفا سكيا كمي[ يو اسس. ناوا ل صإ لانا نفك اخيزاىصعلو شاب هور لذ ارامذا
 اًفح ل لمن لوسل العث وامذا . تبشر اوكم امن اشيا لق ايذا[ساشييرب يردن" نول ندومن تركن كل تتفاس بلع لاني لوامي انمارءتمار
 عرونلا رق لسا اذكار تسال بقت عزايم ذا سي صواني تسوس يتفاضازا هدنرا د زايد ول ايدوت تسيب ارب امذ اكول مسجلا ناطااذا كيب
 تياركتلا وصوم ءارمسا]|لعازرشتسوزو نتا ثرنونمدعاو_رضىب ف ورحم عباضم هذ ب صنت وصوم اس عتب تس فص نم ملا ف وصوم عونا هرثما للا نمل
 ريخاب |هتبزربتطضاب ف وصوم تذص هير يثرإعف ءلمب قلوب لوقو ل عاؤاب ل عفو لعف ب ىلعتس وب: ريثل اب راج فرت كري لوقط تءؤصاب نوصو/ت فص
 نينو ضرما تس لو او فار ضقت. رجدرع لسا دنت تاينبم انا تاك مناة ن بو صن راس لا كن ادب قلسس م يورك و وطح رج ما ضع
 ورش اب عوضو نجني ارتست زج ورك حرالطصاررو ف كعمب ف اكرر |اسبص ضنا ريدان ووب لوم بس تلو تساوت سا فتوح
 زنا نيمار واو ريو شاتقام نيتكاس ىاقسلابو لقا ب للشر و العث ت بكل وا ى ايو ساتر زيمتا لصا يو روبن يعمئ تى ]لتس ىكا زعم
 ىو اضم ثط#رابتعاب بلا فاضم نيعسلا ني الث يريرشكو تك نايف اضماظفلا تبم لوالا ار ذنع ف لواز الو مخ رض ااررن فلاب ضعي و دوك
 بالج اةطم عمرمان يشل ال اوفصاف ذا بايع تجار باغ كدي عاوريمت لوجو نما, لعف ب ارطط تلك اذان مدقم نجر تنك ضيم لبرج تيب لاف اذطماب
 بنا لعف رو لوعفسرلا فاضمابواومخت عماظفإ يلا فاضمزاي يلا ف اضماي فاضم طك تر ابتعابر يلا فاضم ع ستاند عارزاورما ىوسات سات اضم فل
 (ربيكدر, مصيطاعيزقل) قطب ىزنجط اتا رغلا كت ريال ج وطقم زر يولع وطقتيط لج م دقم اجاب وسارت وري ورك رضي عف ءلبجرف لوغو لعاذ



 اذا توعسشو | نولامثوا نوعبسوانوتسوانوسمح

 تبسوانسهخوا عبراوا ثلثفا نيدثا فادح ا عم بكر

 اركإنم ديمملا ناك ناين عسا نامت ها عبسقا

 © «٠» اء ىدطنع نيش وادا اقفل قف بيكرتلا قيرطُف

 : طير زم تماسل ايام رس م "فاضمأ ٠ سر امم نيطيابتعار ورم ١٠فاضنا# بيكرلا لع

 ظ 9 5 ؤ ع 3 ' 3 ! ظ ىم ف
 ني ءزجااي كن تبال حرر شع انشا هالجم راو دحا لوقت
 رن نيطعرابتعاب ا |”لعاذ ابل عت

 ةرشعادنثا و ةارم| ةرشع ىدحا لوقتد اثن وم ناكنإو

 مم حمت كا! يهيبغ بيات قنطو نيدزجلا ثينإتب ةارما
 6 من ل ويضو لعل | لوقت قلعتم رخاع ةيبراو الجر رشعة ثلث ركذملا فلوتت نارشع ٠ 5 0 0 هلع .٠ #2 0 ب دع
 نون مانعا د هاوندخناب نانا هدصااي بم اوفةتاذناو نورث تفرمصراصتخإ تك ظفلركؤرب لوو ناني صا و هل ٠٠ دوب عق ا وو امغن ( تيتا )
 0 مير ثناب ىنعا ف وزو لعن ترلوعغشب اني بصن حج دس لوبتلا ع رشا دريل او ورب ك دول مانعا ارو بيك ردو تسهل غار تدناييمايق ل ماوعذاكعمج

 ررف//ت ساكو بروك و بوضئباكو رويس /قباكنيمؤدانقاروزم دب ازبلر تسير وقتل ثنايا روولدعا ىاسا كت اورياتول ( زب قضياع)
 ددعروا_عمب فالخبت الرو لعلم كي تلاد درع و ينعى ذم اب سابو فضا الضفنلا ارز تستر تفاضإ ثلث نووامرو وسع :”شلتزا عرومجو

 قراصااىفا//ميوو فورت نيعستو دعمت: ناو رمل ير شير بكرت ثعنص عرسك يور شن رد نيس دوار طك از نت[ يجو صن نرليلو ترين لا :ر برص
 لخم نو فناهدعب نادت كزي| ببسي هءايلاب نكت تيارو نلالابرثتكات | ل واجب ل ثنعرو كالا وزب بس تديررصلا بم ع انا ةاكروصدزن هلع
 تررملا باك "زكي وسرور نياودوثسم نب قانمف افا ببركتو و د يورك الثمان بل ووش ثنع تفاضا كدب شم تونا رزة شكك وس اضم
 زاو تسابق طبضز |لياودنرشرعاو جنت درع تاباماق نيس نينو نازبو نيزللاو نرللاو نانللا نال لم ليا و دوت اوناش

 | .ةاحار ل ؤاوزجثيئاتارعرر شك دجلراو الرع هاتلثشرو كلش زن ىنعرلا اذكار شع ا تنم ا اع تنس | نيبو عاشت و نانللا نايسرد نروم قرف د يجب
 اران“ انبات سا قلسا ثنو تيل براز لوقت قتالذورعم تولع ظنا": سيمشسس ا تعاضاجيرد دورعهماكني| كرش ْ ددتغاس للعرو ما نب

 . تلساعوضوم أراب سدرع قتل صار ابتع اي درع مك |كرندركرإ اورشاي تمارع م تمالعلرت ارز تتغاس ثنوم ناشن ان قذ تاربوردتفرك ع مازع
 فانم تدب نتكردقم نعتبر وياج حلخ لوسلا بس عرش زهد ندرك قاس قرف كلب ضو ردور د.خشااو ىقاب اتركم نرد ليبوتسموبف اجي
 مس اشمربخو فم ل يواتب حس ١ يف لوعفسيلا فاضماب
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 ريكس اتو نوالا ءزجلا ثيناتب لبعد ارشع ىلا لجو
 |" لرق/لاحاسنلماب لون

  رشع عيراو كارما ةرشعشبلد ثنا :ةملا قو ىلاثلا جلا

 فبهتأ# هلوالاءزجلاريك نت انارما هرشع عش ىلا ئارما

 ىلا نينشالاو دحاولا ف بييكوتلا قيرطام او فاشلا ءزجلا
 ثطعلا ليس كل عف نيعس ىلا ةتاوخاو نيرشع عم عش
 دخاولابيكرت فل وقفارك دءزيمملاناح نإ
 ناثثنا الجر نورشعو نحامهزيغ قل نيش الاو

 تاكس تاو لوالا ءزجلا يح ندب "اجر نورثنعو

 ناتنثاوةارما نورشع»ه ىدح | لّوقتف اة: مزيمملا
 قس اررصم[بيلعل ابشاجيتو اضمقلط ترساورست خل ورو كا تييلارللا اما تهطخغفرتواو م نمت الاوررعاول تجبر ١ قاطاءاو لو هل

 تانعم عم ضوسوم ع ستر اج فر تى بيلرتلا لتر ور ابر اجر ور ووطعماب لع وطعم و طع عريششالا نيدكت ورتواو لع نى وطعس ور يدع اوراج
 بتسان:يفلوعشلاو اضماي ئاضميلا ف انضم ووطقماب رع وطخم ووطتمٍ جار ازيرعاو ريمي اىبف اضم تاون نيظعيفرتواو لع وطعم نرشنك
 ”ةرخنو رف لوعفمابر وتسترب انارولدم تبان قلعتسرورجت اي راج روج ىطعلا بنيت انعم ليبسسر اج عر وكم تيان قلعتمو نيس ابراب فر حىلاردقم
 طر فرت ااذرج تسرب افا لب هشيم يلا تاضماب تاضعضريلا ففانصم تال ختماب بييتلا قلختسرورجب ابر اجر ورب تفصاب فوصومتنطص
 لعف لوقت رج لرباذ رش طرش ريدر ربخيعفربعر خو ساب ناكر جتران اري ا ربا زج ب وصنيقو عوفر | فإ لادا اهدحف ناكل جور ىنقتقم
 لوقت ات وطعماي رع وطعم وطعم بشت الإ نوطع فرت او رلع تو وطعشدحاولا راجي لعافلاورتتسور رر ضاري رعاور ينج ترننا ف ورع عرراطتم
 و لوعفمو لوقو لعافاب لوقتو لوقت ق لعتررتن ل والإةج/ذتب الز نورنعو نانا كتان ل وقتل وقمزيب ابرج الهر نور شعور عا واميخكىف الكل انجي
 - اان ترك وط عبيط امج ازباب طرضم ازبار شمت هريوركيلور تلج !زجج اب طر شا زجر تشك بخ يع فلج تالعتم
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 نجلة لاويغ ليل ىو لوهالاءزجلا ثيزاتب ةارمان ورشعو

 نك زملازيمملا ف لوتت نسرشع عم عس ىلا نينثالاو

 ثيناتيال جبر نورشعو ةئىبراؤ الجر نورشعو ةذ

 و ةارما نورشعو ثلث ثنملازيمملا ىو لوالاءزجلا

 ١ن له ناعوك والا ::جلاريكزت ةارمانو دررشيعو عبرأ

 ص( همهم 5 لع انعم دك اثلاو نيعست ورعست ىلا سايقلا

 ” مرير يح. ٠1٠١ اتيسيلا فاضماب ف اضم < سيخ. !١ ارتبم

 هوقو

 الدقم تب(: قلعدم 2 ارب ارسم

 هي وك ل زيبمتلا بص ني وهومارفتسالا ىتعمل
 ا) اواو ىرزرلورمدن "طرت لجل وضطلو لعاذاب لذ“. اهتم

 ,نووطت ري الا ,رضطاعواو يلغى وطعم ل ففلر و كرماولا فاضميلا فاضي اضم اظن اروى دختشرصم 736 امىف لاعواوةادماولاب خيي كور وق هل

 لاعا,ب ينم قلعتمرورج ابر اجر ورجيريلا فانصماب ف اشضمبلا ف اضم تذصاب ىوضوم تنص لوالا وصوم لن ذل وجو زجلا تانهمددصم تينا اجلب لاح ا وذ ئوطعمأب يلع ق وطعم نو وطعم زيزي و كو بلاني ف واو يل ولحن ياريم ن وكول لوقت قلعت اوربت نصاب ق وصور ديمااجف لعاف تلي لوقت لون قم ولعت راوورغف لو ياناضمابددس بي بيرو لوفي ذاضعماب ناوي ذم ور رشف اضم علف ا لاعاب لاكاوز لاديدقم يهين قلعت ظن فظن بر اجرو ع ستراه ىل لاا وذربل[ اضماب ناض ميلا فاض مفوطععم ب يلع ةوطعم
 ريهام, بناجبف اطتمدعا هآ تيماهفتساامتتدعا لق كلك اسد يور وطعم ر خرزه فلج ت ال عتمو رب لوعغكو لعاب لعف ري لوعف لعاب لاح وز
 ىنمشر هان لاعفازادعتن اكدورلجوررملا طن ناش هداج ةري درك يخيم هلجرجاب اهتمت مارؤتسا ادّتبم ني وز راهب ج / تارا ريزشت

 دوي اب راعروريابطتتساو بناجب اضم يحبنا فرحان تفرسدي جمع رفضت لعاف م و هو ووو
 رعب ةرجورلم ايذنشما ل لس تشكن نيبيطش لي دقن ىاذج ار توم ارش وست ويدرك شيخ لكربتو مأاب ناكربخق لعتماب واوان ضتس قلعت
 رب جرت ريما تسارر دورعم سرس اهبيرلا ير كتبو كسا /ؤلتمبط ادزنوانظرو تسر وزن رع بنص اهفتتسا نيكس نكي تلال ووورعم
 ضكرخابكايسد راتبك“ هاكرجك انجليادبإلا ووش توزيز يو زفاى جايتعار شاي دورعم سيمر يق باي نو دو /ر و لوب ب طاخ دزنور
 "ءتسساعقاو تالضف تروضدوارايرز تسويات زيتهزع كن. فأوا كنعاني دنع لو كعنعرانيد كانك -

 ١ - رب بيت ىلا از



 اب

 هل ٠

 ماهضتسالا ةعلادمضتمنكيمل نا ةيريخي فا ثلا و هتبرض
 ٠١ مدع ةلنزرجاب ادب

 ١اس دعشكل ثم ةلصاف ندد اكان ىم| بصييوهو
 اب ناهورعنرسو ردنا رايس ا”زيضومك نايس ”٠ ومارس 27 »مرقم انج

 هيلا ةفاضالاب رورجم «زيممذ ةلصافامبايب نكت مل ناو
 يا ا|ممربمو نايمرود ىا اب

 نيك ثلاثلاو تييرتاشلإ نانمل خوفو تببرض لجر مك شتم

 هديعهنم دارملا نكل ىاو هيبثنتلا تان م بكرموهو
 اخف صوشوم ٠١ قلعت رع ار طور ايطار ورجت اسرورئلافاطماب اضم سرع ماشم

 ٠ 0 3 تيكيدق هتيقل الج نياك نم ىجيكرتلا ىزعمبل العمبم
 يصون: ع اسمو تاق'الم نامررمزا كبس |” تبغ

١ 

 عيارلاو كدنعالجر ني اكوختمابفتسالا ىجيبلانمضتم
 م |رثيم سورا سرر مبلا فاضم |ممئئاضم طرب
 كا -- 58 ضف ادع

 ئ نكلو رات هلا مسا دو هيبثشلا فاك نم تكرم وهوا
 عراضملعف مزاج همر :موير تى نقسم وشن ف دم ناريدرك مقل اجد شرب سا لج ررخ اياتبىلاّتلا فطعضمواو نرخ تود ةهل

 (رفتسا» تناببتهانعم ئحم/رورلاب راه تورت ل عاف عم انين لع تقسو اخرا يرعاو ريم, اون ب صخور دع ضقان لاعفاذادلعف نكي
 كرم واو م[ ن كل ناو هل يدر/وولطحيلو قلب در ىازجا ومو رث شومر شوي ركض ضرر عا ايواو نك شي ةلعتماي واو نضتم قلعت سس
 يفوق زيأو لى وب جتل بارا ييز خي ضارب باجي فاظم يبا ويسب وتو عفا كار ضف: لاففاز لصف نكدناج فشل د وريم لج وررم زوم[ فيني ثفطع

 . ةفاضإاراهاب لوغو باتيك اجب عج افردي دهاور يفتن اكبت اضم زيا زج باف شاومي طعخ ينو ماب نحت لص زرخيف لوظما واو هر ات
 دانا رجب امنت قلعتسابروطسنو يرو مرورج قلعتترسوا قلعت ورجل باجي عج) باف يع ويمضي راج ركل تس د صارو
 تردي( وكل عف ب لوعفم وزينب ءربخلريلا فاضم وزنية ير يمو تنعم ير متيكت اذع لشن وزن ىلع /ل تلق كلش يبول ف وطي طش لج زج ابطورش
 ظ . .اطعر هس الخ بيركرت اب ديدركاىنوا لماع تحاول اذتشا وريف اب هريآى لع لوا ركا كت سارلعف ترض لاو تس عفا ورولزي ل حف ترض وسفر شاب

 وشاب درعلاريثكلاو تاو داعاو تى اة نواكع وجاري ركب ولم وز | ربط خو ريارو تم! برغم زصاروركي اب لح ميلا الكنب تر نياك هلع
 "جاز اندرو زم وروى اكن كون نخر ترج ردبلو تسي اونو نو دين انج تس ن وكب م دك يدر ن/ق خب شرف ل شم عومي

 هروح رماه ل قواضلاق ارك حكن زب اكو ىكن لويس نياننؤب كايكركت نور ءاكو نخل ك زؤر ناكورمأ تذل بل ردو ت لوا
 .' لصاررو واركنآ[ت رب شسا قبو تيذو تيك زم ا ذكواذ ىلالفلا تقولا ىف اكبر كل وقل شو تى يان ت اياك دونا ناو تما تايانلزادورعم
 كئبرو تسا اكل تمازلو ١ قداصلا ف ال١ تسا قاب دوت:لصارباؤ سدس |بولضؤز| رشتو حو هريآرو ريش اكو مكث سا هراشنا ءايسزا اذ
 2 اكانلمحي زي تسامجددعةلبو ا اف الخب تسرب ةرولم تهتك وس نسال هارد هراثا ارو ر/ساركم 2 اسدزن تسال” ودر ور

 ] امس ىطرلا ف انك مد تل واذا: تسا| تالا تاقينرو



 لاك ناونيسا ١ ْ هت ديمو

 رمابغتسالا ىتعملا:مضنتتم نوكيالورمببمدرلع هدمدارملا
 امل تيدا ىدبس

 هٍخيراز_دك ىدتعلشم

 عسا
 اس اتم عؤصم

 -. "لا لوعتليلا تاضعتاضم  ”لعاز بارز
 مس سس سسييييبيببببب-ب-بيب- -ا ا-ا-ا-انينيننيننب٠ننسنسا

 مالا ةعوضومانغم ةدس ةعبت ىهو لاعئاايميناعم نذل
 ٍ : روز تفوو سوم ا ام ا١ارتيم

 ملي بيب 3 جهه ٠

 0 ده 9 تسل وداهدحاةيل لوعفملا ىلع مسالا بصنت هرضاخلا

 ح ١ | - هيج

 ديور نلت همالكلا لو ١ ليم ئَص اق
 مكر 1 ىمعميوهو ربه صومه ١

 مضت ئجيرشاب تعجولو توتا تنموار تأ سيلدنوثت بعل شنب عياض عفن دم اهيا داكرم دكني تار لعفورضاعرد حييل اعف ئئاوسا صيت وهل
 علاضموزماورما نم ابنا نرولانب ب بس ر/نيقل ور شاب عجبولا نيت وراووضنا ندعو ساواو تزاجا عئاضم حيل عق م[ روإف لاننا و حجرا
 ما تمس لص انب اراك ينج(! لاعذا امس هاكرج نفك ترو لماوك تدمج اصم دعو لعق تبان تبت تتسم اذنمانب تلعب تسب
 كيم ناو لس ٠ عراض متم ايو ايوزم اهرمإ لشمرشن اب ىف اب دونت ل صارب هاوخر شت ايار لعف قطر وص ارانب ور نوت نبم/ن سا زئاهدت يور

 لوا زمام ل يزدو تنزف انبرزبجر ع صقىارب تيما عروض ومنو لا ذاك امو لعفي بخار لذا بل تيييلا ركن | يطع فرت واو هواهناب
 لامئالا ب نابي انممءامساراج فرتاب_لعاؤ ميم ا, لوعفم نتسور و راهسا بنا عججال ثتتومدعا وريم بل وعفلور ىتقلت ل وربي صار لحج تدلي تسادإم
 ثنودعا من سوس ناضم ىلاعم دق هنو ب وصنع[ نقتش فير بش نر جلاب أر اجت رحد ال ىلالوعغ ورب ابداع رو يريلا تانعماب تاضمبإإ ف انعم
 طساب ل وعفمو لع اذ يملا, لوحغم اي لعفو لعف نلت ورجاب_ابرشرورجو وي درلورف ل وانت تنبع لبيت محلا, نان لاعط)وا ماو اهسا بنهج حجت تا
 رشاب لوعقفتاضمررصم ىب اهرشديور شر ”هزياوز فزمرعل داور| شلص| و ورارزاررصمديور نا تك وطعم عرترلحت لجر وت لع رت

 ْ ديور ةأرما ب نينو ادي ديور لاعرايد انين ديوز نالت ًانداهيز هيدر لعراي لش تساي ام ورد كنو/د زر مب هريزاتت هرعاوه ديور يزديدوراى ا يزييور لش
 ير لا اديني ور لثمر ة هل قواصلا اك ١٠١ ريورك سم عاري تذخرصق هنيتلاسئارلازاباتننا تبئدانيز رب ءاضايو دين يدر ناّنزما اياز
 لف دايضت ف ردى ارش خفلارشيفموريورك اننا ريلعف ل جرب لوقف ل عاؤاب لعذ لوعفمإ يي ز نتا ئاو ورد لعافر يفتن لعف واو لب ينعي ف كادي ور
 ريا فاضريكلبر فماب فلاير فير ذتككلاب فوري درك ياشنا هيلعف ءلمج ب لوعفمو لعاف اب لعف ري لوعفم اًريز:لعاؤر غم ام ادور ضار زن دعاور يره تننا

 - |اهر بخ لجو لع او تسع و باغ كذب د عاو يمض حجم ٠٠١ شاب هريظن بلاشك تس ثوم ىئ ا تبمر بترا فاضم اب ف اضم



 ع
 هلبلثم عدل عوضومهناف هلبا منان ليز لما ىااديز

 لثم نخل عوضوم هتاف كنود لاه انين عد ىاادين

 ع وضوم هناف كيلغامعبارؤاديذذخى ا!ديبزكتود

 هناف حابس اخو اديتنمزلا4|اديزك علقم مزلالا

 اهندلسو# حاصلا تيا تا طلصلا لبد يح شم تيبال عوضوم |
 اجدقهاديز ذى ااديزاهل شمع عوضوم هنافاه

 ةرمسلاة دابزبءاهو ةزمولا نوكساه تافل ثلثهيف
 اسم ١١١ ٌقلاس ل عف دكت ٠ فلالا ناكم اطمروربلا فاضم فاضم

 كال مدجج تلت رامسالا نول لب ال و ةح عتفملا ةزمجلا# دايزب ءاهو ةروسكملا

 هتان هاسف رثدجسملا بطاخملاربمضا معاق و لعاذ نم
 ال تنص قلعتم : انفاطم اان ا تبمرلاناضمفاضم

 ديول دوا فروا حانب جواكت د يز كرتتىااًييز لي ل شل وففم وبا تذاضاو ررصم شوب عمجو دذاو ثنا ريكي: تلاعررو تساريور ليلي ه1
 دوب نواس لص |تلنبر» قف تركت اتربوا ةلنب و بالغ اك وس فاضماج سا تسا تداضالا مزال ل ضار نود لس » قداصلا ىف ازا ١» تنن ل
 كوت ان سرد ور وثنى ل عت ص | عم 0 فمعبلكو تإ ئعبل ب و ىذا بلم هلا قداصلا قف اذكا» تس تايرملا فخل واين تاعب حبو

 ىلا لعفدابب لاك ان بيرت ا, قت ترق يطع تورو و هآت اخل ثان يفر اجرقو حس لبق[ ل ةولصلا ىلع قكن زويل وقل شم وون دلع
 لو لعاذ يب نيمو يلا ف اضم ت فص قرتااب ف وصوت اغل نيمو فاضم ال ءاج قلعت ورم ابرار ورم الم ياغرليعاو_ضحاب راج ترف فورعم
 هراشنا ما ةزبراج ف رتمال وامك هر اجى يس نجلا قص قل ارب ]طع فرد واو هآءامسالاهزما ري الورق نط. رس تنك و وطقس يرضي إف لبق لعن لع واب
 الرتدوتتاولعتمابر روطسضر وجور وكرر روجوم ىلخش ورم ايراصروركلعاذر انهن سني ورك رقم وووم قلعت ودجر لار اشمايدرانا مكاري اراتم ءارسالا

 الح م اغشنونعاوريطإ راج فر موو ضو م ثلث" يطع وح ؤاو ةرثلا ل ا "ةعوضوم اتم ات نوق هنن رب تاكو وطعم رشي سا ل صر و ماب
 قلعتسروج ابر امرور جت فص ىنضاملا وصول عفلاراج نررما) لوعظتمعا نع ونمومدش ارتب تذصاب ىوصومت فص نلعتماب واو ري رك رتباش قلعتئرورج
 قاعزا بام حمعح اق نيسامزاتساباظ اًيرززخ ىالوقا” تراب بكر تو عع لعاب يدرك وطعم ييربخيرسا لتراب ا تيم حلغتم ايواو دعوضوم
 |” باطخئ اكو راج ىرخ



 |] هك أملا لاعفالا ٠ ساولا خونلا

 اهيدحإ ةيلعازلا,وسالا عفرتو ىضاملا لعفلل ةعوضوماجم
 ”٠ وكم" لعف قلتم

 هل
 ديب ليز ةيءاوب "اه م

 بددعبىأب بن ترابوه ملعب عوضوم هتاف تاره
 ظ 0 هع حعا

 ىادييزنناعرسل ثم عرسل عوضوم هناذناعرسا سنان د

 ناتش لثم قرتفال ئوضوم هنافذ ناتشا.ثلات و ديز عرس

 : هرمعوديز قرتفاىاورمع هدبز

 ىثاعلا وتلا 00د
 درجمب نوكمالا بتال ةصقان تّيمس|مناو ةصقانلا لاعفالا

 متن لاب بيتو

 يعرج لتىهوهناصتن نعول خت الفاماتامالكلعافلا
 ةسرزلو لصقل دززر صو َّى دزنوا وسوي ايد زن [تزخقل تما تفلت ورد هشلدب تلا لش احلشن اولببس ابروإ ثيم 0 ارو ت ايس ٍ

 تاهيل كمارو تبل افخإ كافسا ايد انفك كتل و تس ا تسود مب هرولذي تاخارد يتؤنتندتآو انو .ل تابت ابيه دوشبم د فلو ويم لرب قزم
 اههناتنسا عت لوق نب كتفك قر تيدر صوان تسير اشيا حيدنر واماني لمن تفك طحل و تما قرر ان يمجو تميت ب |ءازا ىبدصأ موزجب
 مور اف عوز عاش وادعبامو ردتسبتا تبان كدنا تفك عيل هدو تم از جى تسفر شاابن ل عق مام ماو: سا تساروزضل افا ينقتزابن/ل بقر دشابر واسمك
 هلح» قداصلا ىف اذكار ننضورسجو تاروت ياو نيس حفلت سا تفابيناعسد هلس لبنا ىاذكا» تلت اقمار ل صدد رد قيمز تابببب
 ورش فان امنيا مان ترج دم رن يورك فان ناركو تب راهنت ذبلودر جم ناريد ورتنكيبتلالو ناين بفرص ثيدع اوبس اعفا ليا واكرم فلو عا
 لاذ انامو ىمئاد ندوب عسل اد مادامووا تاوخاركسد ينيكو عب ندوب ل او جرتاو تسال اقشا,لاوراصل شن اه وس لارز تس عيتو ليال فك ضر
 نول سنو نى تلاد تس قط علوصج/ن ول ناك يس سكي تلالد ريتك ث يدور, لادم يسيل افتنا لاو سيل و وا تاوقنا رو سنجد راقت
 رمشم رح نأراج فتمال أ رجب وكتالاهنال لق حكم بيكر لبذملا ىف ازكادب تسيل صاعيبز مايقزنا هدم اذ ود ساو تسلاور ذنب مايق ل وصد/ ضخ
 ةيب عجل مّاف ثنوبددعاوريف#وب د باو يرو صنربتو عزوز قا: لاعفازا دعف نوكت فن تعالوا أل اعفا بن اهب عارف ششندعاور ينزف
 هريورك رشي لعف لج قلعتو وربتو حااب ن اويئربختضصاماناب ف وضوممازكل عف قلعشرورج ابر امر ورجل عافلا بتاج ف اضم دوئراج  يزتاب ورع تشسورو لادفالا

 ولخ عل فرحا) بيقعتى ارب يطع وردا ه؟ناضفن نكت لو لق وه عرش يم ولعت هلو ف لمواطن اسبر تي ادليعرتو مان ارش فل ايار

 يولع قلعشو لعاذاب لعف له لعتس وركن اضفلابر اج ف ع كلعاؤ تسر و لادفالا بناه حركات اغ تنوع او ريغ ىف وتلا اضم لعف
 د مد تماس اظم بيل هع ام دش



 ل والا ءزجلا ع فزت فربخلا وأ ديملا ى|ةيمسالا ةلمجلا
 ا رز الورك وص فوضوم

 805 لال ا :

 اهيخ سو ابتم :ىاتلاءزجلا بصتتوابسسا يسوم
 ارم ضخم لم

 جه .٠ ع هلم 5 نهج ااغو

 5دئانإن كت دك ىو دايم لوةلا لعق زشتع 35: ىهو

 دك و لمعتال]تنيحو ين ناك مداضقإ نم تالذم 2 م ١ ا " هو -6 4 5 .

 ةماتو ةصقان نييلعم ىلع جت ىهو#زئازربغ نوكت
 امرت اممم

 ٠ اهربخ تبثي ناامه دحا نيينعم ناع حت ةصفانلاف
 . فى 3

30 

 اع و طم ل واب لج رس ايم ارم يش لم ارم ارتيم

 لثم عاطقنالا ن كتم عراك ءاونس ىضاملا كاملا ف ابمسد
 ميار

 1س

 | اهيلع هناا ككل قم عاطقنالا عنتمنوا امئابق دين ناح

 ١ مم 7 زيتنفلا ناكل شمراص ىتعمب نوكي نا مثمنا وا مبكح

 هم ْ
 ٠ه يي جه . ىه .٠ » اهل دهن 2 -

 امه ريجخلا ىلا جاتحتن "هفاباعافيدتت ةمالاو
 حانت قات |! لغم ير جت "7 رخولم ال امتبم - لسراصو"* رب ٠١

 تقل حف هدف شعل دول ١ ودنا تاز ىف ابو ليسو م ادام وراصو ناكرنلعقريحرضفاتلاعفا تفك وبس رورو هوب حاروادعوراع ون|لاودن

 ملوق هل قداضإ»نا ومص قا ننىق و ءاهام و هدونموا تعبت نمنصموتخاس وار حاروءامو ضآو فكه وتيار اص هرنروهج ال امال
 دو وزنو فوز هرعب يلا فاضمل ع شيلعف لج اذكن اك اضمو لادباذانم ل مبم يع تغفو او لقفل ازاناكا ذا نيعو|ريزهت / لقتال د عنج و
 ل وعفو لع اذاب لعفلعافرتنسو رو بانر اريدماوريمضوم تورعم عراضم ل عفل متل فل تدرحال ريق لوقف لد يابرنم لد نه وزر ن انضم ضوع وإذا

 تر زوطعليربج ل عقل ١ داي ىنأر كت سا توزو ل جفرب لووغم ك1 اب, بصت اياجدعا نعى وزو تا تتم تييربرب تس عقزاي مفقا: لوق لح
 ام يترصم وكن اغذل ياكم تسيدنراص شنو ن دوا لاشي س ارت تيسا تحس: نص تردابعرو هك لعاب نيينعمن ا ترلاب_انيرجتاب
 تسان اواو يناضو هزئازومانؤ_رضانرن اورو دابا كاكا . ينظم لن حشا ىف انك ليد ظابراصؤ عب اليتفاو ريل صاع انعم ترو
 (سيتوري مص افنقل) [ناكرد تس بابا ٌترر تسال او ضفازر د الي تسليه ىبلعوشوإ اه هرركلرتالسيت اشو فنصمورثناب نان ييموا مك



 م

 ا>يبازتد لغم كلان قا نعو وكت قرع نتن كاوكن
 ا” له مرو جئيلافاشم ارجاء اتباثقلخم نعيم #0 ا

م”ةلاناقننإل يا لاقت إلا يهد راس الاه ديد تدثىا
 

 مس لاقشا ري ضت امن وذ نادم 7 مرت امم ارتبم االريسفت

 هلح ' هه يه وه .11 **# يما وه

 5 7 زب روص عزت اك قلعتم الن ووصول انعم واختم ها انوزخ نيطلاراصوحت ىرخا ةيقيقحىلا ةفيفح نم

 دى هاينغديزراص ل ثمىرخا ةفصقىا ةفص نم

 ىخانكمىلا نم نم لاين الاىتعمب ةمإت نوكت . هلغ ٠ #0 : جف هن .٠ جه 5

 للبى لا دلي نمدهذز اص وحن ىلاب ىدعتنت نكن
 ى*هخ , ٍِ نا ردع مح د1 ؛

 كذبه ىببما سماخلاو ىجضا عب ارلا و حيبصا 0 0 7 ٍ
 ه8 يأ هه ١ ْ ف هه وه هه ءا جو

 - |" بست حرش »بد شناب لهب رخدوب ناتيينعوا مكأ_ليققو نايل واد عبابو تس نانطييفقوا مام اق يبز ناكل تؤواضقان شاب ناري (مضاعيفب)
 ١" ناكل عخيرعف لج ب اهبف اثم لدي نه لزم لدياذاو د ملم نع طكف داو هآاز/ناكاذإ نط يدمت ء/نوكز تنحل هل ( امرنا
 امانلا تاب عت جا نتوسدغاو رينبو ب وصتطفو عوف ى نقتل ف ا: ل اهذازادحف نوكتبف ل وعطمو او: عتيج ارو ربلإ ف اضم ضوك ونت نوزحرشايانك
 دشاب لعمان صارو راص لسع مسد يورك وطحجرخيلعف ءلبجزو ل وطور بنو عاب ن وكتير رقم دبا قلعتسوزجم ايداع ورتب بناجب ف انطلداج تراب
 لعتسمو ل ضإ يتقرب افسلافس نروبترجلدول تر افسالوانيطىا اوت يطل اصل شفا ررفقان مدع رعي دولووتو نك هاك جور ون حتسم كت سوا ٌققو

 نر نخس خفر بازمول تما قرنفل وكن اهم تفص هك” ١ تساريف دخت قيطب ديل تقي للرزل اس نتف حلس هد حرشن اس دوبامان دس كل ئاو رونا
 تفاضمو تسول وعفم/ن م رناجب اضءررصم نارتقاراج جمالا تبماببلاراشم .ثلشلا راش اهرب ناب ىاراو مآ كم نوم ازنقإر فلخلا هنذلق هظ
 كيران يخا لدور خرا لاو قتكاو حالا تنين ب لوصوباك ثلا توصوم ل صتتء تاغ تنويع جوري ضن اجبت اضم تن اق واراج ترحب :لمكا بنج تمس ا
 قلتو اب راجرورججبلا فاضمو قلعتمابواو نا زذقا ئلعتسروولاب راهرو#ت فضاي وصوم ت ؤنهلصاب لوصوء طيزه وريورأ رضيع كرت نطعفرت لتسهل بت
 . قلظساص عليكي ر تاب قعوو كارندوبففا:ةادنلا هوز ج مانو ضقان ل سرو ياو هشلس ل عا »بش ينم عرش مسا لير ,ادتتربخقلعتماب داوررقم نان
 . ناكقتخب موو دوب لاتنسو لاعو قضاء أو تس لادنإ ل خف تيب لاري اتعاب لبيرضاب ته ءاسمو علا ل ءنليم تلو لعف بيرل نأ يل ماابي

 تمرس يمتلالووا تيجو لعف بيت لآ رشي لعفنابزب نقنؤوب كا ونب اضن ضر صم قتلا وعاوح ارانب نينا ل ناكو ءاسملا ىف ناكو جبتلا
 ساو عب قاب: ضفخازرشر اونا رونو كوز: لايت اي لاعدايز روز مايقارب تب ؤح ورش يوزن عن ايزب ىنتاس ناين دين تيدا هز غب

 1-1 7 . ةزيبجم .. دس ان يا

 شضط ريم مكوكيضوابانلرد دول هيا عللب تيينيوبيس انوا سس التفلا | يسو هوركوررظولاوابثم قدا ىسم انابيب عئتااهروهور كتلك دوا بج راسب
 - اال كسا ىنضا, ارد رج اكظ فل كت انحر دنا صاغ ىنضا, نابرزو ءاسمو ع” ىاب ودعنا رو درو لبا رون تيانمركا هدركت ياكح
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 لصحم» انعم اينغ ليد حريصا وحتءاسملاو ىعضلاو حابصلا

 لصحه انعم مك ليز ئخحضا وتو حابضلا تقو قدانغ

 هانعمايراد دبر ىتنفاةجيتو ىضلا تفقد ث ةم هكحلاهل

 نوكتيق ةثلثل ليهو ءاسملا تقو ىف هتءءارق هل لصح

 ايناح ليز ىسماواينعريقفلا حبصا لثمراصىاعمب
 2 - . 0 ةحسخسامكا

 ديز حيصا لكم دياث نوت قءاريدمملظملا ىعضاو

 لخ -> ى |ادهرمع ىسماو ”ابصلا  ديز لخ »ىتعمب

 نئىضلا فركب لخج ى اركب جضاوءاسملاٌ هرمع
 سرج لظزز ب زار بلت

 د ١ هه هه هغ 7 | هَ ضخ ا
 ْ 2 3 يل

 ميز وسل جا طازيساور يمة يناجبت اضمانف ف ورحنا, لعف ل حا تي ز عبث نابل اؤراذيرماوريثك تاج ن اضم عنو( محو انعم هلل
 ااعدش دب يك لرجل تورش ا تربوي وك يرقي عذ هلع قلعت لعاذاب لعذ ل تو لصحقلعترووب حاصلا بناببف اضم تقواب راج ضرتت لعاذ تمس
 بوصنرشو عوف مى قتفسقا:لامفازا لعن ين اضم الاعب ز قول قه لس »دش لعمق باس انج تسسا تبتر ريض نوب تس اعذ اوا,تيمزار خال جرو
 مبا ناضل شن ماى عبي ز جبت لس هل مشب هلام لت سا فوز تبريخيلان اضماي ناضءدظرلاناضم نة رخرطف لتدمير تالاع مكاين
 وو ئناب لعف لموت اضم دراج ف ماير شل الاوز تشل دف لعل عاف اب لج عافييزو تسامانل عاف يت سارمأب اجل ررو نايل ضفا:لاعفازإ لعف
 قلع ور ب راعرورجربلا ف اضماب اضهدي ركل فاضم شك ربت إعف ءاجق لختو لعاذاب لعف لد ر شن ل غو قلعت و ايرامروربحاريملاراج تى ف لع اهي
 لصم تابوا ولظ ل ظبر ظلمت عزا لظ 1+ لح برن ايلا مكث سا فوز تا تسر تو او لشنبلا فاض/لاعاي لاح اوز: لاح قلعتم اي واو رقم انني ان
 ام حم شايزمان:لظ كتفك نبا ورنو نتي لعتتسيرقفا: ضحووزريسر ويشن انو تام تاي عبس ابكت ابي تيبليوا عراضمو تاببو تيربو توقيت ا

 ىتكر رو مؤفاب كلوز: ضخ أد يتقو موقلاب تاو موقلا تاي روش د فكر شاب ىرمات ت اباد تفك تتم هلظر» رشا نذل ام ادابو لاذ
 - ادب تيوس سمس | برعمالكر دور شاابن هارخرشإ قيقحهاوثلوزنو اليل ماق تير يآى دم ا”تتايدلتلسا



 لاملا : : : يمل
 ليال تاشم تام لعت - ديبسل اج | ررصم نانسي ىلغس

 ار لصيف لوعشم تن اورو اينؤرسن سهو جك 2

 6 هل 0 9

 | باشلا تابداغلاب ىجصلا لظ:لشهراص ىتعمب نانوحت
 7 اما العد يضصاب صقانلحف

 تبوب# 5لدمبىد ترقوتل ىهومادام نماثلا واخي

 ةيلعف ةلمجابل بق نوكين نمر بالفا مسالا هربخ
 "ف ظروجرره لوانب فد ىروتبق لحس * سيوف

 مادامت ة دز والا جد بزم اوم سل جاوحت ةيمساوا
 ا”صقان لعق < سبر

 هدادتكلصعخىاابتاك ديت لظوحن ليللاورابلاب ةلمجلا

 1 1 ا طل ا اس 2 و ا حس و ع حل و ع عم عج ل م امس مس

 ىدايحلاو حيربامريزاهلاو لازام عسإتلاهامئاق هرمع
0060| 

 ءاكلا رسكبلاقيدق و ىتفام هرشاع يإثلاو كيفناامرشع

 لاعقالا نهنم نجا و لجواتدااموأةةآامةزمبلاد
 دوب لبا ربل ابلبجا شاب بان لانا دوب غلابكيابزاتاةتبساى صر شوزريخييقوات لفطو ذنب تمر نينيوتوابك ترانا (لن فارسا رو هل اما |محشلاعفا بايزاوزم

 رابين زاب تنساربلوعفسٌى تان اب ف اضعردسم تير ابها ارتب ىب ضاع خ قوت و نا تيقؤنل ىبو لح بيكن ري تمس خيش لاس تصلنا:
 راج وبك صاغ ثنودصاوينهتوسا اضم م راه فتم ال تاغ ثنن ”ةمدعاو فينا ساتان هرج نيج زفاف حسا سلا( 3 تو

 ! و تسوا يل وعفملربلا ف اضمايواو تيقوت قلعتنووجاب راعرورجببلا فاضمابواو تسا رم ظذل كف اضمعبلا ف اضملع ف و قلعتمابواو تورش نلختساورجتاب
 لمن: فز زن زي لان سدد شربنا يما لوزاامولز مضايا تلزم سلرونىتل تسع ان لول اق لوزي كان نيد ويبتسم عق ان: ضك يا ورشا . ايفا لش لازيابدا خاضمتسسا ىداو فواواو لازم هلو شوط سا لير ابار فون قل ايواؤ رقم ربان قلعت ورجل اب راجر ور قلعتم
 2 0 ا ل يو اهم نكل زن نتي |ر لاس, ررمام حكام تسبن
 مبا زان ر دوز و ميناقوف قاسي ق قامو تتح نيم الاازب ناكقنيا. لشن ندي[ ى ىدعتنو وني مز عت انو رققان لصففا جبنا امو تشن رب ضال
 قاسعتب/ نظل ئاف نوع احح عر اسد ضد نفايوروج هس خلو بترو تشن فكل اتت اب هلي روت عتتستقان قاوم كك عربا ءنعبرلع
 - |" تساووخقلعتماب ماو لكلا تبيرخ تبا قلعتم حس ٠٠١ ورمأث دم سوم اقر دو ةزمبلاو رانا فب ىمعاد ن وكم دفنت لاو تسا|نب ان



 مسو

 ههنا زليو هلبق لماع سالاهربخ توتو اول ةعيبإلا
 اب تزل السر ديم 0

 ورمعقفاموامئاص ديبزجربامواسلاعدين لاناملثم
 هو سيلرشع ثاثلاو القاعرجب كفنااموالضاف
 لك مي ضعب لاق و ناحلا نام قت ةلممجلا نومضم ىغلل

 را

 دهر ابحادي دكت ناتلعاهامئاق دنيز سيل لثم نام
 امرا تاشنم ام”فاضما امم |ط ممل بلوفر لو 5

 امئإق ناكلثم ينبع ءاقباب د ياحبي يسا ىلع لاعفإلا با وه : + يف هه كلب ٍِِء ا ٠
 هنلب هش 2 9 5 »»> ١

 اه ل ْ ةد هد جان 8

 رابخارمي ددناضيإو ىقاوبلا  سايقلاا ذه ىلع هدبيز
 نياورشماورلاعفا لبا ىنتئيلدوإ ت وبثراتسا لا تلو رشناب ىفنلا ىف نإ ىلاعمييرو لاعضا نارب ىتف رتل وتجتساذواملاعفا ل نايسد يف هارب هلأ
 نف ئيتددا نامل عف وسل ابززو نتثرزيو دش تنيو حب قفلاب ل يقسم حط ب ازا نا لبقوشناب تدم ادب يارب اذه هلل ١١ تس ىعايس
 نامهتير» كا ىادتبا كياريزقتا اتق ئبانب ورشي تسامعلا نمل تبي ناءزرعا اير تو مث ماود تم اتالم مالكرتقن ل واعي انب ليات توجو
 تسال ب ناك ف اضم وتضم قوس اضم ىثرام  رتمال نب ىب تتطكت تو اوما نوضئن بورق هلك 537 يرينا سيرت تسسا مك نكي
 قوطحيرشرمل لير اي امتبمر وت ت امله ايواوروطسمومن قلعتس واير اجرور كبلات اضم لاك !فاضم نايزراج ناد قمعتمب ”:قلعتو ابراعرورب

 سيلين[ لعتم ىلاوببا ىو قرت أو تس !تطٍرابتعاب ناو لعتناتسايلاراشم راش لوو ابراج علا س ايلا قلو دوق هلح مدش
 ضكقلطلوعفم هير ن طع ف تو او اًسياورلوق ك2 دشناب قلعتم تبان امج زبن قاوبلا قو لاربخ فوز ت با قلعتما وز لعو خم الشم عفر
 راضخا جى درك تريب وليل وكل درع د.لاففا تدبر اخ ارق لءنإيسرو نونكه درك ايبوامما تبسي راجنن كيقزمك< تمص حتر قدك تاز

 تقوم ءاعو ثسا ف او لامركتسسلعاذ مبا حيد ضم اذفياووثناى تفك كو روبرباوخ قلط لو عضم نور ترونع و ماهدرككايب ليزا لت /يزجتر نا
 نا ناوجلا بنابجع جارتنا ر ورميت الخفو تس قلطلوعفم زارنا تفك عي درا ىوبساهئاذا ما ورتنكع روتر نءليلا ترد ميكى كبي تابعي فت تس
 ”يتسا فاض ارانابناجيفاشم ميت آ راهن يقتل ق هش حررشنإ زب مو ى نجا داهم انضر ورمتريزن اجب قو كيم زيي رومف تراب ادوكيز وجا داع
 ا, يمقلعتتو يلا فاضماب داو رمت قلعتسر ورجل اعف ىوسب عتب يتاغ ثةومد اور ينناجب ف اضم مرضفا ابراج عدس والوتفلوريئاف ثنسدعاوريرض

 تطفو أو دلع ف وطعمو تمارس سما ب ناجب  اضمو دانثتنسا رى وسزمينثنتس فروت ب ناجب جار تتسورو سالب دماو رديف ل عاذ مازن
 لصريفو معأ اي اناك ناك ام وربخردقتم تب ا” قلعتم دن ورم ضب هب تس فاق كل تاوااب راج ضقان لاعفاز اد ف ناكل وصور( تلا ف وصولاعذالا

 "لكيبوك قوطعميربت عسا لور تتاب هتيم ا تيدر, عافاب واو زئاج لغو ىنقنتسمب نم ىئشنتسيلا ف اضم نثنتئرظصاب ف وصوم تف صرصاب لوصوم



 _ ةيرافم الاغفا 8 .__ سىتتعى داحلا عونلا

 امانرئ ادا ف ناكىقلاكاعفالاو سبل ىوسزئاجابضنا ىلع

 ىلع رابجيلاهيدّيت مهضعب لاق هدين ناك اسلعم م
 مي 6-70 0 رون |" مسي املعاو |

 ىتع - اة ا ا ااا ل

 انئامساعيدددامارمإ دا مى وس زئإجا ضيا لاعهالا ذه
 ا ف 7 و ا

 5 5 هه نه وه ب ه »

 لاعفالاهنهتناتتشم مكح ناملعاو زئاجرتغم
 ال نبي فاضموركسيلاف اضم ٠م ا" ناضمئاضم ٠ مكي قلت

 لمعلا فلاعفالا ءنيهرمكحك
 مرش تبا ا نامت تبا نلعتم

 ىلكلدتاينلعسإالإ| تهب تيمسامناو ةبراقملالاعفا
 » تيبحقمس 7 لعان بانيتيلوب

 ىنع 0

 مريخ علم ل وخ دل ل جف وهو ىببعل وإلا ةيعبٍراىهو ةبراقتمل

 0 رو 8 » 6 ٠ 2 هه

 ممر ص دعلربت ا”لوقز قلعتنم ه» -

 ام ىنملا ف اذلاابدشنا ماتور هاك هاك يري دوشى ب زمتساابزكل عاذ ماو ررصمكو ات اوخاو لازامو مادام سي كددتتس رعت لاعف ني مات كتارب هل
 رد نيلي عفش ا و يلع رتل صو نلا سو زكي ىنلظري نامل ىسرو مى ”لوصواجرو هيلاشن اب اييمزادضعل دث ع -كلاعفا ساب

 . وذفاقايابتينا ضعي ور شرما د كيب رعلوصف قوثو بف ىشي سويت قولو وا لوي لشاب سني ل رن تينت ل وصح رق زكي رأت
 رشابتفاس اننا شد ور ِيوُلر تفاس تلقب اللوز شابزربخلوصحبرق نيرو وون جروفزو عوشييرن ىا عرفي نارين قفل, شن دتن ع عوشت

 تسابيرقريز لب ترن وصلا عم جريد ز واكل شدني ل عاذ تر ررجخل وصح راق ى يريدك و روثنيسروصت ع يرقاس_زرو عوش: بقى راووب ل يدق
 تئاقئئيتلالو رن ياةبراقم لع ل زن مسلوق ىنحرياتتسا هدرا: ليت ع رراش كن اندشناب هاذا ضعبب عوير قذر راقتم لاعفااب لاعفا سار مست يب
 ملاجج ليال لامئاعداى اونركاو تساعق او فالغ ليا ركووشوراو اترننليمتلالو تبراقمرصاو مب كنيادرشإب رازفا مكر رك تسا|قم لاعف ادد

 تاجيلواعت انا تست لم ين اب بق كودب يرد ع دشكبياتبجذد رايات اف تبراقندب موس تلالو سني اهنيم تلالو تير اقتسري ل اعفا

 دول برق عيل صارو ىسي لبا وجم اد ىكرتو ىغمي قؤفرو كن انجوول لاما ئ امر شاب رعبتس ل قوزنوا عقو لكزز بق زادك ىف هاك ابق كعي

 تادتبمر باث وزو نلعتت جرع ال كرهت ل ع افيلا ناضماب فاضم تك 2 اشنا ]رب ر وزب لصاز دعب 3
 بل“ بكس اة وو
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 ىتموزرماو لوعفمو لعائامساو عراشم هدم قتشيالا ا
 ا|موانتفإ ا اضاب نؤلدول نامسإل صارو

 وه هرمسالاعفرت ناكوإلا نيعوت ىلع هل معو الثم

 اعراشمالعف هربخ ن وكي هربخلا بصنيو هلعإف
 اريل عاو لحف د

 نذل ىاعوحن براق ىاعمب نوكي لئن تيجو ناعم 2 هلع هلعو و 9 - هلو

 مرخين اد هلعاف و همساهنأب عوفرم ٍلييِزح جرخي نا
 ”تساغناةلاغلاراوزنايرريو بير ديزحم مايا 7 سادت

 حثخلا ةيز ْبَرِإَف ىنكسبةربخ هت اب بصنلاعضوم ىف
 ” سلاعلمج رن مكمل

 دارك الا قدمس إل ايقباطم هريح نوحي ناب جيد ارهالا هاقيبالشم هريش ٠ هل 5 6 0

 تمطعتورتواو مارون ونتوا ضوكورشهدركئ زم جز لا ب صنو ملا عفر ى ل غل ازي ىلع اذا نيتو ترابعيسنمت أ براك عب نود شنو لق هل
 يلف اضماي اضع شيلا فاضمدتشتك رجإعف رد بجي لوقو ل ع ناب لحذب لوعغميلاراذتم علا ةراشنامأ نب لعاف ى كونا, لعفز ع اضم كيبل اب تم لمس نك
 راعو بلا فاضع يراقب ناكفاضم حراج ترتابوا كى تكيناوبخ تنال بافرادبرما و رف بوصت ل يقو عوفر كى نسر قا:لااعف اذ ا لعق نوري ل وعفم
 فرحنا لعافو م ايبز برام لاعفازادعنى سكول هلع الديوك وطعم خيلعف لصيف لوعغيبتو ابن مو نوكرخقلعتماب واورررقماتبا::قلختس و ناب
 دطفإ عرفو ماي ى سي ظزرجر شكور غلي واتبع رمت عف لجيل عاذاب ل جف عاف ورورتتسئبر بنهب عت بمال دعاور يقم ت ورغم عراض مل عف جرفيب صا
 ملاذ اضم شك رخيف لمي ل وفم عاذاب لفي لوعفمر فعل واّيررلعف لج عزيز قاري فوعم مام لعف براد اضم نقرا ف تاب تشكل احلا وذ ديب ورك ماشا
 , - لحادرشابد لانك وزم ىاتتجيلا ف اضماب تاضمبلا ف اشم لاعاب لاولاوزلاعوونق لعمار واو ررقم تب[: قلعتمر وجت ار امرور كيلا اضمابناضعدتن
 لق ر وبكت سا لوقنميوببسزاو تسول خوكمات بريل حب وصننؤ يؤ كتم عراضم لعفو ناكل بصف ارجتو موهير كسك منن ب خام هلع
 5 عفيه ازيز وسلم عمار: تسينن اربخ تس لوعفيب اشم ناب عراضم ل عف.امن تفك طي و تسازي ]نا لونه فكم ضعي و تس عونك ى كرت ناب عياضم
 ابجتو تناول: لانزههتسا سنع وز از ساكاسيز ومان اكنش ولا انناديفننسكو كرب عروزملا ها جري تاريز
 ليبقنا كرز تسافر لرد نااب عئاضم عفر تفكر يكول و اا هتسا د تنس تبان ضوذم تبرراقم ندور لين تست رو تنكر قلص, ىنعمز ار شريم
 اييزدليت رع اس حو هرمآل عاذ ىاجب تس لعافززا ليك رزرتباوموقلن ا سكن ورز لظمو كارب: تس سايقب بيرق جو ساو تس خذ او لاوتشلدب

 ودرس ل بصق اماني ايش ليررر كتاب يبس و رو لات لرب لغو اهقرشوووةديماورثضور/عقوت م وقل ن اريز سك عمرهم عت وو رشم ئىس

 لآن مار ايس تهيب تيررص فيكي اب تسازتاهعيباض ل عفا, نإ زمور شاهدين اش مفضو كت انوي رضف روب كشر انى ققو ىتمابب الريش
 قلاطمس/نازام اعافباطملوق حن ,مبوصنم عوفر تابتعارو براز: لاهلك اممتسو|لومتثىاقراو دصت زعلت زد سوك عروقشلعل
 | و توين ليز وكعب جزين إيرز لشدش ابر يلق عب ببسا ننام اركع ا بال وروي لما لضضرول لمعي عاب طل خدك جرن اب هقييتخ
 ] - هوب سقف تروي يرن دام تسرب اوخت تفر وهن يمر جل اعفا للارض حروف سلتك اشم



 اال قاس لمرسي بيل نا ديدن ئسع وحن ثمبناتلاهريكذكلاو عمجلاو ةينغتلاو

 اوموقي نا نوليزلا ىسعوهامونج'كا كادييزلا ىسعوموقي

 ] اهو نا كنادكولا تسحعورم ومن نارتهثسعو»

 لعافللاة باطمربخلا نوك؛ يارنهو نمقي نات ادنبلا

 «تسسيلفارمضم نا اذاما ارهاظإريس|لعافلا ناكاذا
 1. ل اس يس ل ل سو ل جو سم ع جمب ص صل م ع تم وعم وسم ساس

 |” نيعوأ تطص متفصرتتف وز قلعس سات دصبن وصوم ال تسيب كس | توكلملا نيعونلا نم ىاشلا عونل طرشإمهنيب ةقباطملا

 عماعرانّمالعف 2سبسأ تاكاذا كلذو ددحو مسالا عقرب نا
 ام»تظنزلالاب شيرت ارض وزه/ لس واي

 » همسا هتاب عِفرلا نجم ف نارعم عرايضملا لعقلا نوكيق نا
 حجابي ندوب دفنت دول قات صدا كي درادهوود ل اتمام ةيسارباا قع وق دقك سجين يله موقي نا ىسويز هاكر نادي هنا تاراقهلا

 لارثحاب عبد ينشن بروصرر فجل و هزش ى تدوم انبي عر ظإ عرومج ب ىنشرب اللمع ركن يل يرض ىلسكي ندوب لاغرمتدورم انركنا شوو - ناءديديزب
 ا صيئصخحل عاف الر كتنقلالم مدعو لعب ست رراش ع ترم طري ت قلاطم مدعو دنياه اتت ع عروبو تلا ىلا ا ع ها
 ترتزطوكم ال هرافنا محأ اذ تهط خففت اولا ناك اذا كلذ و لوق هل ٠ هرومغتراشناؤ ا ازرر وقل وقل راش نحن يكد دنيا ىئرذع لادفا لي تاوس
 | ءافتسمالا عفرين وقزنا لك ساع فراج رردواريلاراشمو ل تبماج لرد ديعب يلاراشت سم عروضول هراشا عل عومجن ونكاو ل ب اطخ تاكو ميت
 ريف لوعف أي شاجب انطرعبتفصاراضمابوضومالدذؤا ريا اجبانعم صنت عوام( ىتقتش رفق ان لاا عفازا لعق ناكر قو تب ف اضم نط اذاووثنف
 رريخاب لاو كلة رمتهدشر سا ل جيف ل وعقماب واو د دزقم تيا خريف لوعقمرإ | تاضماي اضم شربل تاضم شك ري إعف لو رف لوعشم و سين
 بنا عفت سا عاش ىئاعرو لعافرب ما قالطا كارين تفكى لماذ ارمسا اجيت نصم دوب ناني و1 لس لع مدري ركؤوطحمبير يريم لج
 لفه وا ةلصو نااجن يردد رش اب ىيضقانما ىسك/ د تفك كلان نإ و تساروهش يا تسا مانو ردسي تسرب ام لاو رول تانج
 لاشم رو كاردز تسال وعغنوو ماتم مما شاب اوكرتلوون ملص عين الا اوكرتب خلا سااشلا بصري كرك يأزر كلان تل سو:2وو اقارب عراضشم

 © ضفانب ورنا للا أ 0 و انعم رركرايتغا لاش الكبار ض ا نا لواموزوركع تسا|ٍببجللا نبازاو تسنلئازنئسكر ون لص اذاببص نورك.

 با عرشتلاو لبنى انك تفل جود اقم اق, ليو تساروبجدزن كئازج رون كوع
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 جرخي نا ىسع لثم برق ىعببز ئن يحى بع نوكي

 نىلاهججولاا ذه ىف جاتحيالف دجورخ برق ىاديز

 دا 2 :
 < ىإتلاو اماتىاثلاهاصقان لودلا نوكيقربخلا نودب

 عنزاضم لعف :ريخوربخلا بصتيومسالا عقرب وهو
 |ىفوصو'

 مد ا ع ب
 : رسدسص تقلعم مس لوعطم 01 احا ص اممثلساف وئؤلعتل ٠١ اهي تفص دام لذمىسعب هلابيبشت نإعم نوكيدق هناريغب 7

 مكحوديز جم برق هانومهربخهناببصنا ل جم
 8 | ب قلعسر وكر ام رب رسل 7 ارب الريم

 نيكيرريل شم ءم«ريكحكهردصم نم تاقتشملا قاب
 برت ف وزو قلعتم 1 ةركو قفلو عياضمو ىنضاب غصت

 هع

 ترح دكىعلخ» ناو جيديذ دكيالو جيديز
 بايعجا بمافراايدعادريفتاج فرتف لعاذ د وضقملا نورعم عياض اعف متيىغل فرحاإ /ن انني فل عرف حفلا عاراج فرتال أ وصغنل ريل ذا لق هل

 هيدر ري. . . ... ريلعف جونا قلختنو لعاذابلحفروكتي ل مف قلعت وجار عروب ناب اضم نور اج ف رحاب لعف قلعتنو ير روب الكل والا متول
 تس فول( ص قا: ل عفى او هل رب روشاك م وفشالكق ايسزا.ارشاب تانيا ردق ف قلعتنورلاب رامالوجه شوط وانت سل جرف مأاي ناش عرفمالح كارت
 نافل ثييدفن لس ربهدر/تيياكس ماو باري باب ل ثن ةداكمو اديلو راهي داك ود ءانبتس ل تذل شارو نا ريب[ى عيراضمو ىضاماوسوزا لشن ومو
 روق هل بيتا تس انهياره دكني تيفو لياو مطب دو ناسك راو وش ف راض ق وتقدري[ ى ريد ززا عاذ مك تاكد هاف اوت ناخب
 حلقت عاذإب لعف لعن قلعت وراح داك راج ف رتل ورتؤنهان لفض ازج انور شنا يزور لوا لوو يملي د درب طش فرتكزلا ف طك فؤرتو او هداك عض تاو
 ادت الغ مدقيرخواو تبان قلغتشرسارو د ىتمئدرزاكى فن فرتلوفو ضايع تار ساخر لدن عا ويغضب راهن زحف لن لباف شوش يف لج

 و

 ام تنزل الاب بيل ل وج ح حس ٠٠ يورك فوط عيطش ل جازجبايطضازجورض ور يس لهده اب_ظوم ئادتتس وم



 قلطمهيفىغنلا فرخ ن امج شعب لاق الخ هيففىغنلا
 تابثالا لب هديفيالةتاموضعب لاق ةىفنلا ىعم ديني

 ١ مت قلعسا تب |اث بازالل

 ىضابيلا ف ىفنلا ديفي هل هنارصجضعب لاق ههلاح ىلع ق إب
 ١”يغلا) ىلعش

 ورمسالا عفر يوه درت ث لات ه:لبقي بفلسمعلا قد

 ناريغبامئاداعراشمالعف يجياكربخو ربخلا صني

 مسالا عفريوهو كشواعبارلاو جرخيديزبركوحن
 ناريغبو|نإعم عئاضم ليف هرب ربخلا بصنيو
 نا مبضعب لاقو جيوا ئعيناديد كشوالتم

 لعجوةروكذملا ةيعبرذلا نيه ةعبس ةبراقملالاعفا
 ئيشنت ابنا سلينا تساوإ/مايق ب رقى هور يزو اكلك رين تساطولف ياو ىف ل ادذاركد فال وا تامئاو تس تانك امنا تفك نعي هل
 دول لهؤرو خور ل خف وصور شن ابل او لعذ ىف, ل عفن برق ليز عج تسا قلق ساددكيم تلال ورب ومنور داكت ابا كدي وكلا دود رباوخي وفل وج

 هداراةدومتييرقوغأز ينور شاب نتاج يشن شابةرركووإراتابنا تس عقتاو مقا تدك د ركون ت م اطلفيياشاب تاو قنا( ن لبيد
 رد نم وزد ئتبترضابزا دشن ب بيرك وجي رضلا نات ( يطوش ويفوز راف تايب لعف لا افتنارو لعفىغن يزد شا طل نت ابن
 كب انجر اكاففلورظاب لاو نوم يوبب زير[ لدنك لاو بيرق يق اغن معيووا اضن عب عدرخسوي رب دشن يرق جربي اكو داك كرار وبكل عفيف
 نعوم ن اضع صجا ورحم نطار ل لاو هأ سجلاوطلل بيلا ىنضرلا ىف انكازس حتنلا بق ن وح ياوداكان ىر نولعفناوراكاموبوحيذخ كل يارد
 داكيناجبذئاع اف دير عاوريت راج يف مس قل ناب اضم فزاع ردفر نينو بوصنم كل عفر اب عفر تاكل عا لعاذ ةاحب باجي خ تبل باغ
 رتاثسال امو ارتور شاب لغاتن لام تروص لرد تسا تبان: تسولطسم ناشر ضنا تسال احواوخ ا لطلو ىنل |فمتناتسالاملدقمائباثقلعتنو جازم
 . قتلا رعيناهبعجار باف اربعا ويغيب فورعم عياض لؤي بيل كارول اعاب لاح ا هذي ديودوب ماقد لاعجتؤتم لي درونانتاي لت ؤفلا ع
 رشدي ةريزيعف كيل وقو لعافابل اقل اقل وقرربتو عاب تورش ارب خ يرضي عف لبني لولو ل ع اذاب لعؤي لوعغ قل سايب نام فكل عاؤزتش رو
 ا'تير هنلىب رت فل وكان ا شوب لوقت ةماعلا و اذن وكنا نول ماو ق نمو نتفانننكاشلا تلم لد تسمم اظ دك ازيتدسا عقاو ىلوا لجن ابليس



 رممذو ”لملاعذا ءا سنع ىلاشلا عونلا

 ] هل

 :لاوتسالا ف هل ةقفاوموب درك ةقدارب كلما «ذيههذخاو قفطو
1 

 نيا نوقع لكلا عونلا
 0 متفتمعن هل صاروعن لولا ةجيرا يومذلاو حدملالاعِفا

 م ولعتم ارمارسم سرت

 تدكسارمث نيعللا عا اءادلا تب تق ري كلامه ءاذلا
 زبر لوعقم “ رم لعافبسا: م0 لوبل عت

 هلح .
 لق هلعاذ و حلم لف وهورمعنراصف نيفختلا

 ان نوح مدقمم اسريخ  ماضم متن 2 لب ل لوعفم ب لعاو بعان

 كعب دن لجرلا عت لشم اللاب اف رعم سجس ا نوكي

 سخؤولعش " مرج ارق لع » جلاب صوصخمديز وزدعن لعاف هزنإب عوفرم لجرلاف

 هيلعزرمدّقم :ريخ لجرلا دعت وانتم كناب عوفرم
 اميتدهبربت ٠ ع 6 ام”نا اركز

 5 نر 3-3 5 هلع يب ٠

 ريمضلاوهو فودجحم ءا ليم ربخ هنأب خوقرمو ا

 قط لس ناو ل اوراكئ حمي ذ وفل ندم راك تمل نلت تس |بابن يا لاعفا بارع لباوركلوصتب قرر تلاد ادد يتم لدا اراك روسى الو هل

 لضلاو طق ل ثستسا ل عفا كلوي ندع لعفابا ةرئتسب هج احزن روب لاعفا ب ناد هل للا ق ازال قفل بسو قع ور زا راكب و

 منو جسم لاعفا كر (شعاور رو ماها ردر كى رار نفت راين و يهمل اوفر نايل اعلا قو ىنع ل امنوا ى حمرين تنس عسل رايز لولالو نالخ
 داس ب تفلروو قل ا نيعورت اي ىوتفموا ى اف ليلعفرو يفلح فرحزاو كلمن ترج حل شال تس لادفا سا اعنا, لييشس لبس حرر كنار شناب
 تذل يى:تغارد ندلاو لمت ربي نياك اوكسو ءاف_ لع وسند وكس واو خف ل حط ور تسال صا سيمو نيوللسو اهلا فبل عف لوا تساوت غل

 كوبر تؤرق قفز شير« وردك ب جاع نإ ودنا هوك قانا هلق ب تخارب ب كى انتلنغك ب وق دركافملا لس لوق فنصم ترج نرد كيو متلو تس موس
 ل بتال ورعزا سيلطسسا منول ضراعتاو ههضنابي دعنا ضزاع بدلا جلد وكرت هما ءاشنا ئ ارب [نمتو عن قول كامن وب ىراج تغار اير م ةاذننا عم
 كدا ةابزاض ايس را لئاو قوزئ اشير لوق كح اددذي ايتمزال تنير نعت رل ل قتشم فاعور لصا قوبل ودع إب زعت يل مش ظفل ل يارد
 :دفكروفض/يراو|ر فو تس ىضرارزازا ضع كت سان قمرا تسوارب مقرر ل جرلا متو تسا تيم اربانب يبرز عفر نجل واو تن اناني مكب جبع كلن
 لكك لسى قو ف الغاساو تسال عزا نايب تطيب لووت قات سامو حور يزىا ف وزو وار خا سا ترمككي| آو تسازئاع زين وسو نادل
 - 1 حرا ىف ذك, تس ىتعسو ركل انيجول داون: سدت لوا ضو رشناب مقسم كرب نامل وري ارو حرمللاب صوصخ
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 لءوالاريدقتلا ناع نوكيف ديدوهل جيلا معنه ريدتت
 م نيطعرابتعابر يك ” سريخ لمح

 نوكيفاقو تنيتلمج ىلاثلا ري دئتلا ناعو ةدحاو ةلمج

 تحاصوم عت وحترماللاب ف رعملا ىلا افاضمامسا هلعاف"

 ” تيبنب ازيسمارثدنسمازيسشض نوكي لق و ديزس روفلا
 امي ىلعس ئفوضوم ١م تفص زب نوضوم امك ل عافب عجارريك

 الئإعرتديبملاريمضلاو دين الجير معن لثم ةبوضنم

 هيلع لدا ذا صوصخملا فذ كيد و ىاهذ دوبسعم ىلا

 ةنيرقلاهبويإ دبعلامعن ىادبعلا معن لثم ةنيبرق

 لعاإزللا قباطم ن وكب نإ ص وصخملا مرش ةيالاقإيس
 ا" اقياطمقلعتم > سر خرط /لا وان لمح

 »ب 0 قر 55 0

 لثمثيناتلا هريكلتلاو عمجلاو ةيندتلاو دارها“
 دعاوريعين اجب اض عاق دياي ب وصنرمت عدم مافات اعفازا لصف نوك عيانم/ ل عت لبلعتى باب قو مرق تطعن رصواو هاعاذ نوكيرقودقهل
 .انفاضم قل عتمرورجناب راجر وزجب قلعتنابو او نرعملا قلعت راج رحاب ل وعفا يعل اراج فتيل ل وع كو انضم فوضوماهسا كيالي

 20 انيستا تفصعسا بصتباؤعرجاظ بسب علاق هس اه ولحم وق ليو فو كاب نوكير بخت فصاب نوصومتنفصص لع اي واو
 راض لعن ليمن لب قيقكو مرق طف واو ص وضل ف زهد قورزق كلش شن ع از نا يد الئ انيت فد يابنر جف تروم لوو شفا
 بمر اهن لك ودنا. لعق لو تقو نحيا اضم وظةلممازإ اذا تسوا ماهنماو ل عاف بسال 0 ان لوعغمرضوصألا لورجب عياضم عفن زعب

 لفيف لوعغيبيلا تاضماب فاضل تاض »وري درك يزف لج قلعت ل عاقب لعق ل عاف نبق ل عفب قلعت رورجابرامرور جت زعبناجب تجار بار اهيرعاو
 نيس م الب فعمزا يشكو عير ص صخ ايزرشاي لاو قباطم ص تفانطاز | مالب فرغ عسر دلو[ لع زبري ورك وطع ير خي ذ -ليعيف ل وحفل عاف

 تدور هارد تغلاطمزاوربرزدسالا لش البو اتواوغيبي:لعرل لس قيقح م اوغرشناب لعاخ ل ذازارلقلط ساب ووب لعاذ قل طز سضعو صصخخلا لتس بجاو
 هدروأت فصاينفو كبار كرش اين بابل جن كاينالامنازبل ترد صيت ىب نوصي تان اورق يرفو صيصتا بت ديول معاذ لس ؤ تصون
 صضرضخو تسا موقلا تطصاوبز كن ينلا لمهتفلورندركليوان دانكن يذلا ؤقلا ل ثبرس يركع ارو تبجي ع جاو اةوش_سرشابت لابج فارم ئيروش

 - اال نوك م أم الكلا ارم حححتس اا ب: لظتاوا ذك نلذلا موفلا ل جرش يني يآ لفتت شاب ءال وج لشن نكآو تدم ذلاب



 ل

 لاجرلادعنو ناديزلا ن الجز لا معتو ديز لجرلا معن
 ارب صوصخ يلع لعف

 هل
 تالدبلا نايارملا تمعنو دده ءارملا تمعن و كو ديزلا

 :لعف وهد تكي اذلاو تاددلاةامنلا تمعنو
 اسالثم  ”سيلافاضم ارض الس رس ةزدجلا نولسو ءايل اسك رسام

 5 ٠ تنكسامش نيعلا ةيعبتل افلا تدرسكف :للجتاي نسم توب
 ل اا«فوزئب قلغتسر ورام ازعل الوابل خب

 بوم 1ك طي[ هلعاش و سكب اع راصفانيغشت نيعلا
 امل لوعتمس ربعه بنان

 هع 0 : !

 امكسكو زلم ضرير جت فطر كزيملا ةقلشلا

 | تساورولم”تلبا ان بيرك لشباب

 ييزل جيلا سثبو نيب ل جرلا بحاص سئب هديز لجرلا
 ارض دوش نفك نأ وااذبل رنا نضر ئاجو ريو قر كالا دن ثيزانو نان راد تبجيت سين يرعب ناننالا تمن لدظت مولعم حيرصتب تمنع مالكذ هل
 سيب ناهب تار بار كثرعاوريف عرش اب ف اضل غاذ تطعن حد اودآ وكياضيا لعافد دوق لس ا» حرشنلا يف اذكري شاب عجور يلعاف قزلطا كت انتا يصخم

 ولدا تنص للاو تننا فوصوم لروما بنناجبف اضتمدعا م/ل عاذ بنيد ماع اغا يرعاور يشرب وضربتو عوز ماى قضصقا: لاعخازادعف نوكيا تنم
 <. ,رلافاضمروتهتافصايواورومالازاثساتفص للا تفصاي تس انةتفص واو ةرولر ملا قلختمو جاب راعرور الك يرام فريف لوجفلاكأ ةروكزملا
 عجررا وا تو ريزهت ع تبر ئع/ت سف ورعبضاعرم/ ووزن ق لط/ ل وعقما وتر نعم شيرقهلع امري درك وطعم يرق يورو مأاب نوكيا فاضماب
 الام يا دونجا فو نما بطفو ع عزمت لك قاف رشا اعف تما تل اموت معاذ كيري لع ركل
 ةرسيلعف لم ىلا“ تروصرد تس اع قاو زم عم اشنارلعف لكل وا تروصرو نيو دول دب اوت وزجيل عفقلط/ ل ووفر دقو ورم ناريو ادوعرملعاذ داعوا شور يتعت

 يالفاضموقلقتمايواوسيصخ قلعت نووي زلاراج فرحا لوعغ/ ص صخلا بنان اضرب نط كف واو هام زلاب وصخ كك رق هس عرشلا ف اذكر ضورعم
 ومر راعروجرلا فاضماب ق انعم فانهم لعتماي واو صوصخمل قلعت رورج حرم ابر اه ؤزتاب تس لوف | ىصرفح ابنا ف اضم كا نجت اكارشنم
 رام ورجر لا فاضماي ىاضملا فاضم فانف/تذصاب فوصول و تفص رولز ملا تس قوضومم اكحالاب تايب ف اضم عبر اج ىف رقم ترياث,نلعتم
 هرركل هنن يعورسلاي حدده + ا ظفلر تت سا قاما عماش تع ارب شكو وطعنيربخررسا ءلجرخاب ا ننيمرخ ولعت واوروطس دبا قلغتصرورجتاب

 تقو فذ عزاوبو باعاجوور ل امانا تحلل ربو وكلي يكسب لوساو الب إي طساوب شاب مالب رع س اترك[ اي وال عاف حس لس هنورباف بناه
 .٠ دورب لعاقاي تفلاطم طا تشاو تتيرق نول



 ] ين

 تسنبو نولبزلا ايرلا سئبو نادييزلا نالججرلا سئب و

 ءاسمتلاتسثب ه ناددهلا نات ارملا تسّئبورتهةارملا

 قفاومو سيب نىدارموهوءاسثلاذلاو يدعرتولا
 ام ارديم فور شرب ىولققم

 ا جات اك طحت حس تس ل سا صا ا ل سا ست. د سه تو

 ءافلا مافيا نيج عب ارلاو لا ممعتسالا وجو عيمج ىنهل
 اربح ك رفض ق وزو قلعتم آ1آظآ 1

 و ىلوالا ايلا تنكساف نيعلامضب بيج هل صا اهمضو ا
 »رس لمص... ١!لعاق بان ا[ ناكسال/ نمل رعف منو قلغس

 ىلا اهتنمض تلقن و ىلهالإ ة فلل | ىع ةيناشلإ ف تمغدا
 رز تركو قلعسم

 ثتحوةيناثلاةغللاىلع ءابلا كقءابلاةسعداوهءاحلا

 رمت فلاي نول و لامعتسالا فاذ نعل صفنيدل
 ْ امم اذرابح لاصفلا(دع بيس تا تبجن

 صضوصخملاواذهلعاؤ ومعتل ىفدارم وهوا بح لاعفدذلا
 ا" ا لاعفا سابين دركراهنتو انت داد قرد حان دادرإرت

 ا
 ارعر ولع :

 2 هج هك هر يكل وهن 2

 ف معن صوصخم نارعاك كيارعا هىدعير ةكلمدملاب

 | ىوس عالما زير ماورينم ابراج فرت ال لعاذ مك وف اوممةوطع فرتواورخ سعب نايف اضم ورام ا تيمور تو طع فرحوا م[ستبل ف رامبو رقهل

 هدم لرخاب ادب فظعنوزحةطساوإ ت سارت املعتسابقفاوب قلبو يل تستالا بناجيتسا تاضمك وتو كوبا ف اضم عيب راج فرت قفاوب قلعت روك
 زتتسؤرو بئافراطسدعاور يفك فوم راض لهل صفي ونا نورا تبكي فظك تو او م[ن عل صفا ب حو رلق حل » عرشلا ىف انك دي درا فوطحعرجخ
 ربخ دسك جلف جت ااعشو لعاذأب لعق عنب قلعت شرور اب داهزورجل اهتس ارا ف روف لف قلحتنورجنبر اعرور جا ذر اج فرك عز اذ بح وسبل عجبا
 ارد ورشا عب وزاثامتأاذوسبن| عينت قاب وراج ف رسإ) تطكفقرتواو قل اقر اّناو روق هل رب تنك وطع ير شيب لرش إب اشيمو شاادتنم
 اب لعف لعاذ بان ابك عن قلع ورجل ا عقال بناجب ف اضويرر فلاير اجت لوري عيراطملعف لاق, لاقي قلعت وراي راعرو جالك رانا مك اوور جرو
 تقاكازبخ ب ناجع تار بماغ هيدعإو ريف بنا اضاع ات طع رتواو ه[ب اغا لعاولوق حلم ب تشك وطخئربخ ل عذ هل بعل عا بمانو تاولعتم
 تاثقلغن ترسواروي/تفصِرولزم لاو فوصومنيبجولارام ف ىف ررق/تباتؤلعتس وو ا تايت ما اضم [ص وصخ بنا اضم با ءاراج فرت
 كايدو ةرلزإوو تنس تسا صا فنم لانو: يذلا سب نطيل ف دالو حعح الط هدول زولح يريم تيرم تولت ر ولسا
 ا ع 0 دالصام تدع لب حررملاب صوصقمو صل شن مزلاب صوصخت 2 يروي بسلا هدروأ بوي! ىاربعلا ميركل شنت
 0 ا ا ويوسف ا ١ 5 | ع رل] < نإ دعم رع مل, انف -- ا ل 2 2

 ا تيسارجر



 عد

 هوؤيولا بلق هاهم قياطيال نكن يدوكلمسلا اوييلرجتولا
 نايزلاتبخو ناديبزلاا 3 بخ و دينا ]بح لشم ةروكذربلا

 ا قااطر | قلعتمر ور راج

 نازوجيو تاددبلاا زيحو تانتبلا بح و دتهازبحو

 زييمتلا ل عابوصتم هل قفاوموتسا لعب اهلبق نوكي
 ار هرمأر اي وصنم جا يرد

 ليا بكاس _انابتد لير هاجت نيه م لالا كاعد |
 ١ ظ 3

 روجيال هنا يك أبل ديزال بحبو ةلجر ديداذبحو

 ديل هو كريز نب تجسد نورييزل تورز و ناريزلا كاذبا وخذ ذمار مآ باو ثشومو عوج و ناز سب نأ

 بسحاياذ بيكرتي بسب جلس ن باو دربدزنور ثناي تلا بح عج ذهجو هدومي راش قيعمزا ماهم ضزغتساربو تفرك مذالد | فاوا هضنامرو
 |ذ ترم برك لرنا دفا عب هرريز بوما ىايبز از حشا "د وارتصوص#و ا تمازج سمس رسااكوقا م لارين خر ور بحت يلع
 لوو لعاذ صوصخو تس لف اذبحريز هت ريل يوري درك عف وورتضجإ ل عاذ ور شساياروا بلغ سهشسسإ لف عت كاين هدركل تاز
 اذبجوررنك لع حلاو صوص يرو نايل ارتب ات رسااهتنماب قبحلر ظناب بص ويصب ا عا دكت لا قاو دوب سمن قف اوم يحسد آر دال انجب
 ساو لوثو رو ور وس هوو وعر نين شو ل صوصآئرو كبي نأ ال لوس ريرشاباذ نايبت طعاتبو دعب امدكلن | تفك حب وريآى مقلب
 زويفط واو 0 هلع ىذل فانك بحل عا صوص و تدنصاذ ايرواذ لثشبضلا هما ازكمتفك ىقلرو ترس علام
 بساغر الند عاور ينبت اضمل بق وضنر تو عروفو تتح ى تعم فان لاغفاز لعف نوي ع اضم لعف بص ان ثنا تورعم ع راضم لصف
 قلخنأب واو قفاومبقلعتموج ال بانر ايدعاور يضتابرراج زحرمال لعاق مت قاوم ض وصوم كن وكس بف ل وغفل ن وطدماب لع ووطخ ف وطعم
 وهعمايلكق وطعم قوطحس ور ل الار ام تحل طخ توا هديع ت وطخ ورز يبيع اراب ترى ل وحفل ابو صلات فصاي فوصو/ت فص
 يورك وطخمثيربثيرلعف ءلبجل عافاي لعف هرشن لعاذ تشكو رف ليوا يره ديف لج ميف لوعظاور و عاب نوكي ن وعر لعتماب واواي وصنم قلعت
 توجالواما نايم لعبا شا فرم ف نازتتسور و لعاذ تذل تورحرضاعرمال عضرلعا تاع رتو و هوك الثا مكاو رل وول ع قانا
 تورت اقم ماقال تريني ىشتسق لغتماب واو صتنلا قلعت وبي لاراشملاعفالاب هراشار ع هرزيداج فرح ررصم نرمتلا ض ورعم راض ل عنز وى غل
 لاعفالا ب نابع تبا. بتاهن ثنومرصاور ضضإب رام ثرتف تساي لوعفسك الا بناجبن اضمو تسيرصمق احلا بنا ف ابطمو ىتنتم ير ]يعاب رعسو دانثنتتسم
 مري لوعفمورف وان يخو ماب واهدش ناره يورك خي زعف ءلميلعافاب لعف عاق ةقنتماب دم ئشنتس نو اضر قلتو يلا تاضعماب واو قاولابزلعت ورجع
 رب تشك وطعم ئاشنا عرج وف ليل وعفو لعافابواو



 بولقلا اعنا 2 ظ سئنعشلاشلا غونلا

 هءاويفءاشلا ق احلا نك تغلاتذالاة نه كك فرضا

 ...٠ ىشعشلثلا وتلا
 رماه رود نالابب + .نامتاد - تلا لاعذإ

 ا" وزو نلعتم ات بببللوك

 و تلنقلالادناىئمشتو محراوجلل هيك لخدالو بلقلا
 هلل لعاو بت انرميمنى ب لعف اطر ترب قلعت

 دس ا سجس
 ىذو نيقيللاهضعبو كشللاهضعب نالاضيا نيقتيلا

 / 0-0 ارت يا قلعس |, رب نى (”لوعفم 06 امر خرب خ٠: ١ وج احا

 ات وكي كاباجتم امد صنت هربخلاو ادتبملا ىلع لخدت
 رورو فيدات

 اهتم3ةةلث و كشنللاهنم ةشلث ةعبس ىفدارل نيلوعفم
 ةح نسما 0 ل سس ل ب يي ب ل يبي يس ل مل آخ

 مس )ودلا دهكلإلام || - ,كرتشم دحاوو ىه 0 ل فيصل امجخدب أ انتم نسعملل
 و نيقيلاو تكلا لاعفا:رمتلا ىلا بولقلا لاف ن مدنا عجب نيقيلاو تكلا لاعفاب|.يمستى ا بولقلا لاعفاب لاففالا زير يبس م عججرا ريد نيا لزق هلس
 يولي فتصل وكلاب لعام ق جسر دصم/رناوتافدرشناب ت ورح وناس لعف اب ركتماو لهفيآزاواكدوبر او: فوزي عف قلط ل وعغتيزققةورب ليم
 رابالو لس لعام حشا ىف انك تودجتوا لماع ودول باول اعتيص نيرو نيقتلاو لاقل لاف با رنيم ىلا بولعلاب لاعفالا هرب بن مجارى وكل اعلق
 لك نفك يفحأو تيسنو لوفي: ىارو تسال وعغم و: لصاي نإ وسير زن ماو ايي نا تلك يتسم لعفبل يش فوز اكن ايد صم ادنى لك لاعفا
 تين اهنغاب يقلل »م تسسا تلبباب لوغو مهتم مما وون دلصاب نا لدن. نفك. ..تنحي هازصامر بز مايقى الصاع ْماقاييرنن ات لكى تساي قى فال وعفم

 ئما قت اهغيصب ل اهفا نساريبعتتو تكئورما هاوخدخاب عياضمءاونبلعف قلظسر ارغب تدي نطاد صاغ ب سار جت كس حرت اسد ومن عنق اول ق لا طم ووش ل از
 لاف فا نايسزالاعفا نيا هوي ححع ميلر عرش منر وزي لق اوفازا شاييمفإ عدوا, زووقتيولقل اعفاب ضحتا تس ل براقمو صقان لاعف|ئاوس
 كرش زيفكموركو نيرون رسايل ماوعز اللف قلظما قا: لاوفا لظخا لافا سا ةرل قيلعتو رات زاوجو لوعف علي راهقتغا عانتما ل شيدنروب صا صكاصخم
 1 ئفد[ق ئاضعا حر اوتار او لوزن حرراوبايتارورضرو نايتس زي رايتغا اوفا عسر رص عرلق كريز نو مراص لقاك كد لاعذا نال يدع
 - دان نووي تتتس/ر ابتعاي ىلانتو لدي رابتعان ل ةادنا تنسو و وزء ب صنو عقل وق فه ٠س تنكر اكن ادب
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 لثهىلاثلا لوعفملا(ضتقيومل ةمبتلا ىعمب ةدظلا نم

 اورمع تياروانبما| دي تسلع لم تدجو ه تيار
 سرتلم

 ىدىمب ىجي لق تسلغ وانيهر ثيبلا تاجووالضاف
 0 اب اوبس ىا

 نوكيدق تيار و هتفرعىا!كيز تملعوحن تفرع
 | لعاو ورميت ل عش

 تدجوو ىرتاذام هرظناف كاعت هلوقتكترصبا ىةعمب

 اهتبصاىاةلاضلا تددجبو لم تبصا ىعمب نوكيدت
 ظ هل

 اًملعتمالا قضي كاعملا : نه نم نحاهلحداف
 ىلاعللاو ةراثنامك[ هز ب راج فكن مةووضو معا عراب قاض ةلكح وفر تيتو بوني قس اعقلاب بش فتي كابن | ثيظك ف اذ هةر نشدعاو لكن اذ فهل
 الا ل عاؤزتتسورورعاو لكي نابع خبار باؤرلزيرعاو ريق ث ودم عاش, لوف تفتت لوف رحال كام أ تفضاب وصوم تشصو او رقت باث قلع ورييلاراشم
 لوقت" جرش ديوك ث وطعم رشي ةلكمتو عاب كامشن ناريختشك رج عض لهب لوعفو لعاذأب لعق ل وعفا تف تدعاواب ف ومضوم اهلحت وخل ظفل كرا
 مات بش باهبع جاب اغرلش عزو يفعو مرا: لاوفانا د عفم كروت يسور و يزبم وا اذا ارم تدنن يطع فما داو ها. هنلفلا تان اكأ ذا تنفظو
 ربت ا ورقم اتيان قلغنسر ور ا. راع ورب ل احاي لاح اود لاعو اور رقع تناك ق دعت, وزير ف اضم بنا اضم قعم راج فرتاب لاح اوذ ةنظلاراج فرن
 عججاررتسفرو بس غرر يحاور يفوق ورعم عياض عفو انف مزة بسب بلايدولى ننقل صاروا نقتل عياض اعف ماجي ل ف رتل شون رج طعف ليقوم اب ناك
 .ريخاب ادم بذكر توري وك رقي طط لم جاب اوي دشن اوس يري لحف لعرب لوقو لعاؤ اب لعف ب لعق تنص ل اثلا نووصو ل وعنملا لعاف تدذظ بن احب
 ا سكت اكل ند عبإب كبت ايتو ا لصار أك بارزا كولين متووسو يزيد لامار ا و سل عرب رش فوط ري سا هلك
 بر طرشمماقم ماك اتثن لسه يموت ارش دس دن نلف نيتلاس عاؤَجا ببسلارايو راو حكم
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 كرتسشثملا د حاولاو لاو لوعنم ىلا الاى دعتيالفا دحاو

 2 ٠ هن يقلل وهفاروفغهّددا تمعز لثم تمعز وهام
 هالامفالا :دذهىق د كالا وبهار كش لا امرشلا تمعزا 0 اا ل ا ب ا اول ب سم سرترلم هه

 6-00 تسارب لن قلاسزا بيكر دج اوفس مهن ال نيلوعفملا حا ىلع اصتقالازوجي

 ردصموهو ةقيقحلا ىفهبلوعفماعمامبنومضم نال
 راضصتقالا نيم عير اضمل حف زوجي تل فرح ال وهيا قلتو يرام لاصخالاو رانا ما هزني ابراج فريف ثطع ف مسواو هز وجال لاعفالا هذب ىفو لق هل تملعىنمذل ل هال لوعفملا لا نايشرولا فاشلا لوعفملا

 رئارب حدر ل عاني رك فوطع يخيل عف ء لج قلعت لعاذاب لعفلعاذ قلعتمابواوراصمقالا قلعتنورج دلوع ناب اضمدعااي راب لدم
 لو نييلدشاب عونمل وقري ق ضو وثنل ماد ل يلد ليتقواتدشساب نيني داش ترابك ؤح راق | ليد اليت نمور نب 1570

 - .زاوجكاردلدنا عضاومو شاردو هآدعاو مكانا لوقب تساروك ب حرشرر ليليلدب هدوناو |ىوزبب ب جباع نبا وهو عن ل صفرو يشن تسا فالغ
 تبغى ابيب نيس عتروصرو مامتوج ضف نمتل امهم امين ولج نزلا نيسكالو تسع او نر اوروسو لير يل نهرو كح زير قل لوا لوتتغضذع
 كلا لوس شن زتاج وتل وا لوو نع لور كاك اس اورج نولخج تلال فذ يق اج كرد جرت ال وعغو نولخجي نيل لعاو روش ورناوخ
 نارو سرابكيل وعفثوررب فزع نايلو ءابجا م“ لبى ا ٌءايََلي رملي[ شن هروب فوزمباتبمك ازيرش مروه فنع راسا تبل صارو لوا لوعفم
 سرعت فل :ررطعا [قوكى دكن انجراصنقا لرب ل وهف ورب فاعور دهن كب بارزا تروص ليرد هدومفوا جيش روفصك باو تس اراه تكا دزن تس فال غزي
 نو شقوارخز اهتز نابززو كنف |ةنوزجا] يوصل تن تهتز نريويبست رم عتم /ننا اءوابهوراتغل كلا نبأ و تيزي
 الي تتابن ىلا نظو رز نك( ن انا كت سس مولع لاي دول رماد وتس ل صاع ل وعضو ويسر لن زارل  نماذ نيد لوعغ ور[ تقورب زب ترزنظو تدلع

 | كل لعنما» اقراص صوم لطى ا لخيع رم نرجو قل شم تهساييلع قت يرق ت لاو تقوراي كيب لوعفموورب ومين زخ نايل توسلو تيطعا لشن |
 فاكم ل نيدلوفم ا بنات باري ريزشت رفض مب روف يخو بوصن عا ى نقل عفا يشم فرح خفلا بنار اج ترد ال كأردعاو ماك امال
 لعمر وجاب رامرورجد شكو رفم ليوان رفقا نس عريخيمسل هليجرجتو ماي أر بخ قلعتماب واورردقم نات اذ قلعت ورب ت فصدماو فوصوم ابدا
 توومرلافاضماب فاضمربلا فاضم تفص ى اثلا فوسوم لوعفنل | فاضمرررصم |, يموهب يطعن واو أل وعفل ا ررصم وو لق كس ٠١ زويل
 ريك ل عر اب ارتيمرختفصاي ىوصوم ترص قلعتماي واو لوغفمم | قلعنمرورجت تندص ل والا فوصو/لوعفملا راج رتل لوعش اا فاضملا
 لوا نأ وعقم|يزررب وك لوعقمور يولث لاعفاز الحف ترلغق اضم ئعمز يلعن ىارؤا م الضاف اير: تررلع قيعم ارلوق هشرسرشف وطعم

 تيم لضق ل عاف اي لعف تاكو ورك تيم يلا فاضماب تاضمر شر يلا فاض موب درك يرجي ع ف لجون ل وعش و ورم و لعاب لعف ىف :لوعفمًالضاذ
 .- اد شرللعنير خيرها لجرجناب هتيم شر ييو رك ريخرلعف لج رب لوعغلو لعاؤ اي لعف ري لوعقو ري: بن اجب
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 كلك هداج تزالعا ملف ةومز نال دف عاملع هاضاخ ادييز

 "دهتطسؤلا ذا 2 لبنا ولا ةللكلا از كباب ىظعب و نحبك

 اهلمعلاطب ان اجامبتعكيرخاتوا اهبيل وعفم نيب لاعفالا

 املكلاطي لاش شان تسبي' ب ارعاززا لح اراك غلب لم *»

 د يحال اطباوا بلا معاذ تنزظ تافاليبزرو تننظ
 د |"ر ون تاز رو لعف توق ضذل ايلابعا لاش

 ام درر صم ل اوشا قلعمم ري دقت ىلع كوالا معا نامهضعب لاقد ناي وابستم

 ةرمبلا تديزاذاد هرخاتلاريدّفت ىلع واابلاطباو طس 5

 ليعام ةشلث ىلا نييدعتماراصتياروتملعل واى
 اسر ش

 هل ا ااا ا ا ااا م م ا ا
5 © 5 002 0 

 أ دلاخاةرمع تبرأ "هضاةارمغادبز ترميلعاوحت

 جور قش و لوا عانتما بيبا انتم كلب ور عراضترر هتك صا حرير خ نوجو بيقعت يار يطع توزحز ,”ناكاهبرعا فم ولغة هل

 لاحقا دف كاكمش وش وري وك رشيق بج عاذ يلا, لوعغ دلو فنلا بناييزيأع ب ايران يزشت فتاوي م اي اضمدع لوبي دار لعق نزع
 كلمجإ ب اجب اضم فراهراج فت اكو مكان و هرش موف قرن بتاج تجار اركي عاور مو بدرب اوت يبوصنربتو ع وفروع صققاز
 ْ .ظفل دق اضموريلاقاضغزأب يلا اضماب قاضم وا تفض ةرعاولاو تما ف وضوء دركلا بناخيت نسا تانغ الزج بن اهي امو تس ب لوعفم

 »ب لح حشا بز شيؤوطعب لوتس ازباب طرشازجريخو عساي اورو او انباخ قلعت ورم اير اعروريرلا فاضماب اضم شر بلا فاضمز اب رشاب ضعب

 ىنعاب لعق ل ارت تسازئاج ثا غذل ىوزرزلكلاطبا جل م دختاب وريكو متن او تدين باع رك ضل زم لصوص غشاوم اوس لس

 لاطيازاجتزب ليلو تيلوق ل هال عفا لارز تين ئاج ل ل اطبا ماكل ضر مند 1رروبجو لوعغ وزر سربلاعفا عرق ت روض الب تا ظق عمرو

 ذاب تفيهض لءاعرت|لوبقزا نيكس فيجض كيلي هور غذا ووتر خأنإي و وسو يبس ل ماعاج يرو و وراد: ل عفب ايتعإ تس لفت مالك نتورك

 لك ان لوفطنزصرب تدع يذق ت بوب نيو تره هب لوقف حارب تيت تسادعاو أ باع وزجتوززجايلعا حلل ا» عرشلا ل اذك”دئام دا |
 - /٠| يدرك ل يتسرو ىنص اب لعق لاسز ئظ ءاقييزىا ىسع ٠١ يزل ضف تل عل شدو اوت مور لوعفسيى تس لوا لوعف يش ايب ام



 ةزمهلانالرخ|لوعفم زميل! ببسإمهيف ديزفاملاع
 ١ك وزو لاعوءزنو لعس اميزمر انزال ورنا

 أ ملعينإ ىلع ديز تاريح لوالا لاثملا ىتعيمفرييصتلا "7 2غ : عا هلام. ى

 اا

 ناىلع اومع تلمح ىذا لاثملا تعم و الضاف ا ورمعأ

 20 0 سرخ 2 ارم ارتيم َ ٍثنودنيلعقلان ينيب ص وصخم كلذ داملاعادلاخرملعي

 ريش هتاذ شفخإلل والخ برعلا نم عومبسم | نه وامهتاوخا

 ويف * 5 هه و 5 كيم ْ نا د

 ىلعاي ايقلاعف هلاكده 0 قاتزمبلا ة دايز 207

 و تدجواو تلخاو تبسحاو تتنلا وحن تيرا تسلعا
 هك

 اضيباريخ و ريخا وءايتوابناوالضاف اوروعا ديز تمعنا
 كوع لع لوعفمإي نع ذاب لعق تلجانتببوا تفص لوالاو تس ا فوصوم/لاذملا ناجي اضم حم ةوطع فرت اذ كال والا لاغنى عنو بيرت

 و لوا لوغفمأر كل ع افريرت بنهب عجبارزتنتورو ااركرنزعاو ريغ لوعفوو ىنقنحرولق ل اعفازا ف وزعم عراضم عفو عراضم لع بصانئرتتناراج
 رت ةليزرك رخل عف لج قلعت هب لوعغو لعافابواو تلم لختنووج اب زار شرور ذكور غم ]ب هاني ع خيإهق ل يل وعقطوور مو لعاذاب لعق ىفالوعفمازضاق
 | نيزوعقعا عومسؤزنبت واي زنواريلاراتما شم راش مكأارزب تطكفرتداو هزثكى ابعلإ نم ععومس ازب و لوق حاس مرن فوطخما يرجي مسا ليك ابامتبم دن
 زتتورو وم بناه ح جا باغ رديرعا اورد و لومار لعق و اور اب فد كت وز ل قف قلظ ل وفم الخ لاملاوزدوخ قلتو رب بولا راج نت

 رخايانشيصرخلاغاب لاخلا وؤ رش لاخريورك ريشي عف ءلمج قلعتو قلط ل وعش لعاذ بان ايل عفو لعف قلعتنو رباب راهرو بز يضخ الاراج فمما لعاف بان
 كانتقإ لاعفا سار غرو دوب ىايق ل اعف( سدوزجت دايز ببسي لان ل وعفمتوابززرل ل ووتضراو قضضإرب ناس ا يوركرذ وطعم رشي مسا لج
 تق افنالاب ساو تنسيم انزين ور نعو بولق ل امفارو فيوضت بدبس ث لا ::لوعغمردنجب وأ اقابير:لكالعجاو ٌءرجْ توسل تاس كلانا

 ماتم وجر كد وتسرع ليبقز |عضولاب لاعفا يوكل ٠ ىنصر نسمفاذكا متل ام ورواس ايقكسا عاسير وقول اارشن مولع سييعس
 ليبص حر شرو كلام ن ياو تخاس تس ارث ورتووابنا يورو دتاس الرع ابارولبت يوي حسا الكم رونو تيسر وان لعاب انبادتسم عم
 تيان جاف قباطعر وع نش لاخلا تارك ريو |ماقمءابنا كري نب هروفر ايف ابلاعفارنا حسيت احلا مدع
 رهي درك كمواقيَضحح رس ارضزتح م لج اوشن اي أت وزجلغق قلطم لوعفم قاله رن لبنملا ىف اذوب تسردانرنوتسم/ ل وعفس ب ىرعتمكل اعف
 ] درع كارا صا جكسار لع »ب



 لعفلاةيسايفلا__.. دا ٌلَُماَوَعلاَن م لولا

 كوعفملا ن نحيت وجيال هنالعإ ل ييعافم ةشلث ىلا ىدجتت
 ارب ف وصوم املعاق سل وفم | لعاواي لحف

 نبيل نيلوعقملا ف نحت وحي نك ةثلثلا ليعافملا نمل والا
 امررصم زو ىلغس رم ثفص

 لف
 م امكرخغلا نو دّاسه دحا قندحت وجي الداعم

 لماوعو عبس ةييسايفلااما
 هلأ ايضا ايداعتمواانمذال ناكوأوساتلطم لمفلاهتملوإلا

 ننام د قرر ّ بر يخ

 لعاقلا قرب لعف لك جود 1 ارمااعراضمقا ناك
 | مي لوعفم || هيرب

 تصنتدفايدهتم كاما ةااماو لي 2برضو دي زو اةوحن ينو » هو د ٠ ٠ .٠ به .
 الس انج ونعمل مطشر بخ || ورش يحمر مع ارسم

 له وللا زاهاك,مورت:ص يضل يضخ وجدوزا تي لوب ص ضخ و ركور شاب ؤرعم شيع تيس /ت نادر ب رفكا ىلا ازال ناكء اوسلو ق بيتل
 ريف رباع لاو تساروزن از اراب لت داكرس و دولور فم ئادرمتوزماذ ل وضد دع ببي ت سيئ ثراه ما لعررلت ساه لينا دعاس ضفنا بلوك ظن وظن
 ريت ر خاب هامل ام-قاى الوييا ممله اطمح ايلعرلارر تسائاز مالو مقر امو تساتيربزريزل يل متن شم الاي اقوولارب زل ش اب
 لعفلاب نابع ارتست ورد بارك طبدعاوريغدب بو صن عوفر ىنقتقضق ا: لاعف زايلعف ناك تمر اوساكتيا وا لييعفت كأن اكءاوسرددكن انيدش اب ا دتنب
 سدو و تساوت او ءاويسينقتلرجايرظاي ءاوس ل | هتيدرخ وريد ربجرلعف رو ملاين اكن ارض شايوريظوايرعتسات اةوطعيكواب مدلك وطعم يزال كا
 ديا اع بناجبحايتطا اتم ايرعتم و ااينال وك واني ان هك اكدت رلق هد قرخ ةكوتتس عب اولا يدرك فوطع م يربخرهس لج تس ا ماع كامب اج
 ران بو تسا فود ىادشس نإبب تسوا| بقع ل جووتس ا ءاوس نإ م الاف ىارشناب نارمالاف لانة سدس ا فوزى 1 تيدر جتءاوسضعل دن و واق ا
 طرظواءجبلمجو تسا مدقم ىتازج دل نم وسم دزنو تريدنروزتل ضروب شما ءتمقلاطت | ذاولي اذبل تسررصم ءاوس]فؤفل لوجو تس ىض حس اش
 "تسيب: ةرييشموإكنانيب تك ردو تس ف زم تلق ن الر لان تسا نرىنمر حران ران ن كيلو اوس نامالاذابرعتسوا يزال ن اكن اد ارسم خوم
 عفراج رو كدّسلاب فكل شن برع ازح اي ىو بزمن دقت يربي برضو دي ماكل لضفلار لعاق دنكيم عفر نيا وآل عافنا عفريدلوق لس »نلت
 صاف عفر ساووشس عوفمدوبى برع لحن يورك كن ]لحفر وازب ماخلثنئئبسر هاونو نك النو رشلاب غلو ووش تفكر كن انج ووطعسرو تس اراب
 كتسنادرياب تسال فار لعاذ يلعتر د3 ايضا زندوغكا يزد شاب لماشن مبا لع سلملاو لوعفس/تساوإ/ سينجل عافزنا ورم مشدد فاي تمس ا
 ىارتنكى ييزقت ؟ ادبايتايآلاادارامدعب نركب * مرا يارد كئانج نيا سشررسم بنا#/ل عف ناد انسادظن ابن تاو لعف ل عاذ مكيتاجرر
 ضلناورركرلو سيما واوا لسلستلا لسلستور ورياراو يح تمس نين تناءونصمز لسا تساج لي ناو قي ناش تامدشمم اف
 بيبلرتهكح »لو تنص وزو ناك لعتم لذه ش رب كوي, سيسلع لوعفمم و زورو ليلوز تشكك نجله م نيف
 ١ مرجع قحبس ام لق ل ل
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 هي مي ب ياي ل لالا ١

 ميدتت نوجيال واربع ليز برض لثماضيإ هب لوعفملا
 رُئإج هيلع ةميراوت اف لوعفملا تالخب لعفلا ىنع لعافلا 0 77

 المك ربما مر ظ ١

 هن دح نان لوعئثملا ىنالخب لعافلاف دحزوجيالو
 1. جس حسا سس ا ا د سس طل 2 22 2 20 ل سس و ا يس جس ص سمي يس يس وم

 9 ل ثردح م ساوشور دصملاف اثإلاو ديزذ برضوحن زئاج
 هع لعئلارو دصلار نبصم ىدسامتاو لعفلا هنم نشا

 سى قلعتم 1٠ اخ لوعفم ىىلعاو ساعي

 لوفلاو لصارٍدصِملا تانويرصبلا لاق هلالحم نوكيذ
 مت طعب نإ مسا |ا/ مصب عشار حسا

 فالخب لعفلا ىلا هجايتحا مدعو هسفن هل الق تسال عرف

 رحسالا ىلا جاتحم و هسفنب ل قتتسم ريغ هناف ليعفلا
 رثا لعاذ مفي[ ت سار يو وسي ديا نا رق دك يا كيب وركن وعط» تفكاو مس لعاذ ا, نعال و تس دكن كك قلو لكي ير يارد نتن نوي هل
 نقل حب تذل قافدشا هلع ١١ حرشلا لوعف تن ازخبهداد تزاجا عينات ب ابرد اكو تسي زئاعر وب زتل عاف تعوق هلل ٠١ لوعغ ف الخ
 بيرل وجي يرتزتو فرد تسااظفلوو كرس نم لاو رخص ف اهتشا كي تساع ونسب أو قنعمو ظفار ]فلور نايتس انمرتقاب حل طصارو ولكذ اراك

 زاّوعت رتنابرشاب حرز نايس د ظغلمد تدساتم لاوربلا قاعتشا ؤسبنجب اذا_زرج لش ب ةرترو د فورت تسااظغلرو تبسانم نآوريب/مدةرضلاز |
 تساّقلال لصا زاروت تاس يسكت سا( "نان ل ماو و تسا نورصب تار لاو نيلو# حصارب كس »ب ياما ىف ذك تس ادا واع أاجسروو قتلا
 رول هراينررصم تربت داك سمن ارا كي ورو للعقل املس دمج هدول مر الى 0 اوستياز الهزاورر لشاب لصاردو ازاوردرّشاب هدا ازيا
 لوقا يزشماطلا غمس فكى ير ورثناب لوم لبق ل ماعو او وعق ترعق لمدوتن ىبريصم لام لصف لقط ليا ايدن ا هدركل الدتسا ىلعف تلا يقوك
 تسل عؤر مدهتيختدا عضو كت سا يرد عاننورشناب ى مق لوما ظفار, اماكتسا بال تق وورد لصا كيا نحمد شاي ع لوم ليل اعلن اش
 ْ 0 ١ اءةبموج ف طكضرتداو ما ثيردعم اومولوق جرح ٠١ َتنرصانيْر لس تعا لبنماقاذلإ امد ش م ولعمايكر | رًاورب سي
 | دوري لك ابن اجي عبار تامر كذن دعا وريمنص راج ضر سرك لكن تفرق عمم يق اقتدخن ازا لوجو لعف قت نووصوم ثدع دبل فاضماب
 - ]نييك فوطخم شيما لعرب ارتيمر غب فص اب وصوم رت ت فص يشأ ربت اعف هلم قلعتسو لع اذ ميلا, لوعف لعفلاو قتش/قلعتم
 »ب ل حقب عار يال سمور يضل



 ل ال يعول عرف ردُصَملاو لصا لعفلا نا نويفوكلا لاقو
 هوادوام ابق ماق وحت هتحصب هتحصو هلالعاي ردصملا
 كالا واولا بلثل ًءايهيفواولاباقيامايق لعا اماوق

 هلع
 سر اطظ لبق بيكر شلت نيبرصبلا ليل دنا شالو مواق ةجحصلاماوق حصورماد

 لدينبيذ وكلا ليا واقلطم ددصملا ةلاصا ىلع لدي

 اقلطم هتلاصادتم مزل كف لالعدلا يف لعفلا ةلاصا ىلع
 ا!لاعايلوعفم  سلعاف |)/_ررصم -لاصا قلعتس ظ
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 .فلابموزاهيزاا لبا نايرصبو بوش برع بشوي انديرشاب لوعغم زف طف سل تمم لعفز لصاررصم/دنمان نازاررصم كدي وكى ناينوكو هل
 | ك لا فلك ف رتواو 91 ربعرصبلا ليلو نإ ىف دوجولك“ قالا تين ايعريرمل لا كئارورق هلا“ حراما انكار د تسا باى راي صرت (ىرت لودر ض

 رزق بماغزاون صاور مب نورعم عراض لعق لري مع صنتلا وان اضم ليلو ربا عوفر تو ب وصنع لعب نفح وفلاب نأ لش سيوف
 ماب ن ارنب عف لج قلعت ل عا قاب لضفو لف قلعتضرورم يداي ورجل امال طم اب ل احلا هذ ررصملا بنا اضم :لاصاراج فرى كل عاوز ليد بن اجب عت
 ارب ن اكولورلوو لس رشا ف انكارشف وحلب خس |لبكرتو أ ايالالر قلعسإ.واوررقمدوتو/ نلعسوج ايراجورش ايف غفل ل رقسراعرورج رف واتت و

 مسففان لاعفازإ لعف ناكد باول صور لوا اطمن يدا تاي(“ 2 اننسثا اسد ور عراضمربرجركى م اى طف تول نىطعث واو مآ دزفلا
 | قلاب بناجيتتزال بارد دعا وريمضوجبو ثورعم ع راض لف ى نقتل ناكم أر دليلا راثنم اين ارينا حب راذنا م لذي بوصنيخو عوفر مى نعش
 لعف زبر شاطر هريدرك ريتيلعف لبو ماب كاك شرخ شك ري لعذ لهب رب ل وعضو لعافاي لعفرب لوعف لام علطماب لاح وذ ةلاصالالئاؤرتم رد
 ررتعمانبان قلعت رورو ايلا راجقرتاب لالا وذهب باونب( ب وصتبخو عوف احا ضقا:لاعفازا لحف نوي ع ياضملعف بصان فتننأ ف ورعم عراضم

 لاعتروص رو مركز لاميددي ل اعلاو رقما ث قلختر وجب ةزملا راج تاب لاع يكتم اوز مرن يطكف رتواو يلي فوط لاعاب لاجل ا وذ لاعواو ظ
 زادك ل ظارتم لاعورتا,لامود لاح لا وذ بي زادكلآ دإلامورشناي لفارت, لاير طت نير وب ناي جار تس ا كتم ليسن تسالاعابر ناب ف رإم
 لف عاو رف لوا هرب تيلعف ليعرض مب نوكيرججالصاو وكيك( ف وطعم بيل ؤوطعبف ريغ املي ل احلا وز لصاحارثناب لامدوب نال اعرد كل احلا وزر مخ
 | رشا فاض لومتفوربتطعلينقز اً لصارباع ف ريدر شمالا قاب فطعو تشاو وطعمطت لج ازجتاب طرشي وركز شك خر وف ل جل عافاب لع فرت
 صم لفراج فر ل عاف ام لوعفم ع وفم زك امايق تيزي اب تلعفر داوم تيل اطعازنا لوبجى نقار لحفل عاواولا باقتناء ايل عا حجم لع:
 - .... .تساربلا فاضعم/لعاقابرضءب لوعقم وب و بلقثاب قلعتزو الحبل صنت اغلي حاوي هراج تكف توا لعافلواولا بنابيت اضم
 دورألجم اقأبر اج فرك ربل وققم اقلاو تنال عاف لواولابناببف اضديرص ب لقراج ف رتداللعا قلعت يوجب راعرور يب لوجو قلتو .--.--------
 _ لعاب تضل فس رش لعف لككت اول عتنمو_ل از ربسمم لا, لوعفم اب لعفل عفب ق لعن ورح رائو رق لعتمب لوقو لعافاب واو مص, لقت قلخس

 هع
 د



 و اعرف ةلثمالا قاب هالصا# :زمجلاباملكتنم :كاو ءايلاب دعي
 ا

 هلعف لمع لمعي ,ديصرملا ناملع | دجي هب لئاقدل
 ربل معن قلط ل وعم

 ىابجعالثم قف لعافلا ةقريفامنال هلعف ٍناكناف
 5 ١م مي لوم زب لع ريم اان طخ

 املعاف بلا فاشماب ىاضم
 ] (بصس و لعافلا عفريفايدعتم ناجينادهديزمايق

 00 تحف 046ه 3 باش .
 ىنيلاثملا يف ديزفارمع ديز برضى ابجعاوحن لوعفملا

 ا

 3 0 01 ١
 كنددل ىنكم وقرمو هيلاداصملا 5 : ايِضالإظفلرو رجم

 "نوط متفاضرقلعش 06

 ؤ افاضم نوكي نااهلحا عاونا ةسسوجج ىلع وهو لعاف ؤ
 ارسخو فل هاب لج , اليو نم قلتم || ريصم

 هروكذملالاثملا6 اب وصنِم لوغفملاركنيهلعافلا ىلا
 رن ل عاف بس

 وحت لوعف ملاركن يعلو لعافلا ىلا اذاضم نوكينااميناث
 بم فر وهرثت اب جهمنرج ابدت لعفل تق ورسم از رش ايررتاشعم 2001 ررصم فرتاب ثس |!لعفرررفتررسملارز هل

 رون يردرشناب ف ظزدصم لوم اينقو رار ثناياه وصوم عقل ص ول ومو تسد فولو الكت سال جف ل وقبة رزقي قتردررصم لوو ثسا لوصول ف رت

 و ل تساروبج ف الغري نيادرياف لير سويف ورق كمن تفضح كبي نذوب اكن دوب لوو ر تنل عف عجبا ا ف ظايزريان يل عر صر ارواب
 لبا تعامبةلرو ميرلا شيبه اياهنع يد امو ى | در اد قالعر وشي بفشالكق اسزاو تدب ناجحا رل ريض ياهنعل ميلا ثدح ابابتعو جام
 تزعرااروا تسادراو الغرر 1و تسل فر ف وار يغو نظ نايمرو سرصم فا تنال حف تاقيقجرو اررصم لومغم 0 2 عتمررالكث سا

 . تمجرجال فكس كب ىزرفصت لب حنتسكلو لص يصزار رسم لادز تجد شارغسراقو موشي لامر زري نايم ليوان نوفي قناع
 لكم ساو ترمإ تعاضتن تميت رجلاب تس نحاس شب لن انك ديني لص ترروصو رار شابا لس اعررركت حمس عوجررصم

 بن اجيدو تس كريسبلى نعبر هج عبس تازماي د الو زف سجال نكرر ندروأ لال رس بعل وقلورنر شن لئاقز اوك ت عام تسيب
 ] لوس ىضرلا ف اذكر شتفر عنم



 تلا انناضم نوكياناهتلاثد ليز برص نم تبجع

 لعافلا هاقمرمئانلا لوعفمللا ين يم هتوكلاح لوعفملا

 ه ديز ب رضينا نم ىإديزبرضإٍ نم تدبجعوحن
 اعوذرم لعافلاركذي و لوعفملا ىلاذاضم نوكي كاابعبار

 | نوكينااههساخو دالجلا صلل برض نم تبجعوحن |
 أ. هل كايت هلوقوحنت لعافلا ىذحيو لوعنملا ىلافاضم
 | رمل ىارجخلاهئاع »نم ىاريخلاءاع نم ناضل مآسي

 ا وك بلطزاىدادرازلىت ١ ملف

 اماو ىدختملالحفلاردصم كيراجروصلا كدذهتكأ
 | راع قلعت ١ ام نإ محا مييلار اشم هراسا مك ا

 (تفاصي تكا فهواكدحا هاكر وصق مزاللا لعفلا رد يصم -
 اموفم واير اا يت تروصرررتلوما| رشم | طر تروصرر مده” ف دز ق لع

 سدصملا لعاذ هدير د وهذ ىتبجعا وحن لعاقلا ىلا
 واواق اضم لعتسر ورب لوعفملار اج فرحوا لوغفم# اذاضم لاخلا وؤزتتسسورو ضم ئموسبل عار كيد فاو يفطوبب بوصنريخو حروفك  ىنقنقم قات لاعفاا لحف نوح خداضم لعق ت ضان ناو ارتيم باف ثنؤدعاور غاي باب ف اضم ثلا ف طك ف رتااو هأ وكي ابل اثورلوق عل
 تدنوإ محاد اير كة يرعاوريفع بن اجيب اتم دبا زيمر وتل عف لثن بوصنسمتو عر وفر معما قفا لاعفا زا د حف ررصم نوكث اضم لاعرخ
 روز تفصاب وصوم تؤصر يو لوعقم اب واو ماهل بف لوعفم لعاف بتاج ف اضم ماه لعاذمكأماعلا فوضولوتغراج فرم ا) لوقشاع |اينسم
 ا بيرجاب اردو بجو رفم ليو اتب ير يبإعف لججربتو معاي واو نوم ا لاخاي لاح اوؤ لاعريلا فاضعرمتتو ماب واو كو/رخٍق لعشر ورج ابرام
 - ١س ريدرك وطعسير خيب ١



 لعافلاوسا ةيساهنلا 0-4 لماوعلا نم ثلاثنلا

 صل ل سس سل سس سي 222 2 س2 2 2 سس ل سس ل سس مع م ميسم

 رس ارقيم مي عج 2 رحسا ثياثلاو هيلع هلومعم مدقتيدلو ارتعسم نوكيدل

 مان نم تادل لف نم قتش |زغسا لك وهو لعافلا
 ٍ ئ |” لعام قلعشم ارسل »سارتبم |”لعافذ ملص أ تاكناف رد صملاك هل عف لمع لمعيوهو لعنلاهب

 | دبر لثم ظمه ناعافلا عفريفمزاللا لعفلا م اتتشم
 عفزيم ىدعتملا لعقلا نماقتسشم ناك ناو هويارمئاق

 همالغ براضد ين لثماضياهب لوعفملا بصنيو لعافلا

 امد ليو اني جت

 هتدباثم ل مكيلا مه دخااب ظرتشا| امنا و لابقتسالا وا

 عئابضملا لعفلاب انهبانتم ناكانمل هال عءاضملا لعنلاب
 . ولعاف بلط لارين ننكل كل عف لثن ل وعفم لعافرو ءادتيا كت سين امج ئتو ظل تور زا لعفاب ترا ف صواب ل وحفل ماو لع ان قاري هل

 رب عقااواي تاذ ناب مئاقايسسصم ناو دنا عروضومرشنايررصماب 000
 اهنيا ليقع زيجكو ببسب تق ىئاربإي د ضاي روضاورنز اوال تس باذبا راو دوك جر لوعشمو لعاذ شم اب توا لامدكيتتا ذو دولت
 اب كداب بسب توق ىاب و بول عرو براضل عر لور زاب صصص اور مالت سا نجل اورتتس تاتو وا وس عضو تورزارل
 كيننظو موخ|ايراضريز ناكو هونا بيراضرييزلشتدول ل صارو هاوترش اب لصفلاب و اونا متو مات[ فرو ىف لشد ابل وال عفلوا ايف وكسب
 تلك وق سد تساررقت فوضو الوب نوصورر رمق ل اموادتيمركل عاذ |ن رول تقو لت فكك لام نب اوامالغ براشاديز ناو لاتزا راش
 عتجار لضت يسافر /ررماو مرر ازبل عوفر رنو بوصنك/ل عفيي يشع ؤ يقااراج نت هان اكل نار لوق هل نعل ىفاذكدوبن لام ليتقورو اًموصختسسا
 ميخشوبب ب ويصنربو عرفى نفس تقانلاعفازا د صق ناكدورميانج[ةدو شاي رسل وال جد ورب عاض طز اور تسسازاجم ركز املك عاذ م[بناجي
 بابفاضعبصا»ب راج فرت ابابباشم قلتش رؤص عا ضملا ف وسو لحارورجاب راج فرت اب لعاخ مكأ 00 نري صاو
 (سيئرب, -مهتاعريقب م سنو نوطتصاكرا تطعفرتواو لعق وطعم وورفلا بايت اضم درع راج فريف روك ايام قلع لزؤللا



 ناكف تاتكسلاو تناكرحلا و ئىورحلا :تكايعانف اكل! ان ندصعب

 ادتبملا ا عدامتعااضيا طرتشيواضياىنعملا بسحب ج |

 ىذا ىارادلاىف اورمع براضلاوحنهل ةلص نوكيف
 ١) ىزلاى خي

 ةفض نوكيذ ف وصوملا ىلعوارادلا ىفاورمع براضوه
 .١بلعذ لمح 5 ملوح”

 ىدذ ىلعوا ةيداج هنبباهبداض 5 سب ترم ل ثم هل
 |”كئوصوم ١٠1ثكشئضص-د

 ايكاز ديزب تورم لثم هنعالا+ نوكيف لاحلا

 ثرح هلبق نوكي ناب ”اهفتسالا ها ىفنلا ىلع ها ىوبا
 '٠| ًايكار لعاف

 تاواكوبارمّتافاو ئويامئاقام لذ هابفتس الاه اىغنلا
 اب موقرمابباشمروطس ابباذنم قلت وجابر اعرورجر لا تانعماب تاظمبلا ف اضم تافوظغماب هلع ض وطغمت اناا ( ص ريشي )
 باؤراربدعاور مفتر, ب وصنويتتو عوفرت با ىنقتق دق انلاعفا ذا دعف ناك انج حا. شاور خد تشك رب طوف هلجرو معلاب ناكر بخ تاتلعتم
 ىتشاد رركسكئانيسرآرو شرد نيونتوا ضوعر شف وزج دل دوب اذكك اكل ذا نيطوا لصا/ذيتتو مسازتتسؤرد لعاذ محا ناجية
 هدأ ضريعف :لجربف لوعفلور تو مسااب ناكريخ قلختماب واو اًيباشنم قلختمؤيغملا بتاج تاضم باي راج نورتاب لعاذ مسا م اذنمربف لوعفم

 . داب بيلا ل ع ىفازكاهيبدر لهي قلعت ورجل ابراج دشرروريورفم ىو اتب ةربخريسا لججرفو ماب جارت شكوطرشمولمجا زباب رش از
 - رت ان لوكيربج وزو بلت قلعتم لذه

 فوز ةارتيمرخوا تفصروازملاو تسا وصوم/لاثلا ب ناجي اضم لش هارولذملا لالا ل شروق هل ( زير فص شاع)
 - | فوضوم قلعت لاح ت فص نه ٠١ ٠ ًاورعم الغ ب راضين ىا لف - [ ب بيكتلا لع ىف ازا مدننا لاماكث سا



 ه8

 الهامي اال مس 3 الكر باغ ط خا نو لع لاوس ف نتف
 ك2 روما زا كس داؤتك ا لانقتساو لام كتر دوا تدوبل

 |)'_ل وصوم اميل وحشم /س درك نرب اوبل كيبجو حي ىعمب امن تساي تبيض تريررم لثم«دعبام ىلا افاينيم زكنيح نوكي لب هلصا

 اىرعم لعافلاوسا نانا ه١ شمادورمع براض ديرب
 مب ن كلود

 كعا د مدعم ناك ءاوسو لابقتسالاوالاحلاو| ىضاملا
 نات ماطاش لقل خلا ناكم اوسزإشبيل

 ٠ ىو |

 صه رتودأ تارملعا كين وهال عغوانسما وان الإ ا ورمع
 < وس تذاضاوزوبى ناد رم سدو نيام لعيوب ليت نيروانع ريع زف اوريفولوزنو تسال وزن تروا لرب كيا و هل
 لابزقننساو لاعواوخ تيس ىنمان قع اون تمس لماع عاف مادا د زن لاين تسينب جاو تفاضا يفك كس او ركب راضري لش و درب جاو لوم
 تمساردقم ماك ند تسا ف اضموا بناجي عاف مديل لوبد شاب ريو لوم لعاذ#ما يرو تس لام تاكو زارإ/ن يتسم فنان

 ريز قشمالعا ايش فك تساور ةردنلا] اطعييزرشدزكم اكس لاينر دم ىعك اي ترس| يوصنم اهلبردس أ اجرر وركوتصرب_:ل موو ب وصلم ظ
 بيوزورتو عوز اى ققان لاعف ازادحف كاكا دتبمواءاوسلق بيت هلسلا م دارو اركاطع علا هيردءاطعا ى امير در شن فك سا ورك كاطع
 رشم و فوطحلابّنتسال اواو لاحباواو تساهيل نو وطعم /ىنصاملا ف اضم قير ابي ف رحاب ماتور و لعاف عسا بني عننا باغ طي دعاورينؤم
 داع ثرروص سر تن[ينبم بير خيهسا لج ناب ارتب نرخ نشكر يخي إف ءليعرقو عاب ناكر مخ قلعت ايواوردقمأت نقلت ورجل راع دي اشم نانصمد
 ياو اع بناجبجرايتعا يوت ارب دارنا ءاوسو سوات وم اد تيم هى اولا توكل يواتب هى عاملا ىنجبلاكل وفرك وار دنت تسربت ندور يت ضر
 اوسانفلوازجيجو ا خم عجور شاب .ثلثلارومالاف لعرسا فوز كاتم ترروص ليرداوسو تس اوس نبت سا خف او اوس يل بعضتل دزنوداّنقا
 دومالا لابصتسال اوال اجلاوا ىتضارلا نعمل عافنا كا ناكن التي تاير ت رنروزهر شوب عروى السمان اىلب ذبل لعاذ مق عر صم كوي
 روضاز| عا طالق وزو ىارشتممسا ناب تسا خقاو ءاوسمب_/لجو تسا فوز قاسم ةيكببإ ىنضر راش راو يوتسم ىا ءاوس نلَتلا
 ترزومص سرد ثلاث تنص تدناب تس فذع تاقرطفت ب لارين تما نحل ئاو لابقتسالاوا ل احلاو ا ىنعاملا نعبد وكى جو تيوتسو اوس. لشلا
 رشم نزح فلا لل عاؤ تس ور دراج اذن دعا وربمغم تتار ضاورما ل عفرع اى[ عاقلا عنا لع الق هل :٠ دونر باونيينسسل و ىنضاملا نعم
 تاك و ضوملا قلغسر ورب ةقلابلاراج ريمال ل ووفر مسا عوضولا اب تس ف وصوم [لعافلا باجي تاضم ا دب اوبس روفر يرتو بوصنل [ل عفلاي
 قلعتمر وربي فلاب ابهس ف اضم( باك ف اضم ةتماب راج رت اب لاول ا هذ فوطخ يان بورضاي ادلع وطعس ورب ب ل ضراج فت
 روز نيظكف رحطساوبر زولك شبر زح جن نيكو لامروطستسباث قلعتنرعلا يك خيو لاعاب لاح اخ ميل ماطعوا لق نيني قم بان
 (سئكري مو زاعزقل) ترس بو ما تنص قلختماب واو عروضرم ا قلغسرورجت اب راعر ورجل اعاي لاه ن اوز لاح قلعتم اي ردقم اديان: اىلاراج



 لوعنملاوسا ةيسافلا آ 09 .لماوعلا نم عبارلا

 أ بازضمو بورضو بارضكةغلابسل] عوضوملا لعاذلا

 هرمللاريثكى عمن عْيلعو ةمالعو برضلاريشكىاعمب
 هل 1 .١

 سيل ىذلا لعافلاهسا لغم رز حلاريثكى عبر زج
 لئعفلاب ةيلخالا|ةبباشيملا غسل” اون معلا ىف ةغلاسملل

 ”تللن قلعت“ ل

 |"نميرن امم الا اخجي اور لوخفم | يربح لك ا كأي ١م امزص لم ال اولعتموو لوعقم لائوياف ماقمامتاق ىتعملا دايز نم ابمف أما ول عجرم كل

 لك وهو لوعفملا»وسامجارو ةيظطفللا ةبانتملا نم

 ةلييصورقف دلعاف ماهم عناق هنابادحاوهامسا عقريذ لوبجملا
 لوقم عقرب

 ف وطعببلا ف اضم لعاقلاب اضشيلا ف اضمن اضم لشن لام ا تفضردشنايلعافل اما ف وصومو روش ون اهب صلي عروطوم ا (_معرشتاعذفل)

 قلعت وارورجلاراجوورم للا ىفو ذاب لعاذ محب باجي حيتال باير ريوس بون زو عوؤرم م( فق فان لا فاز هدعف, سين ل وصوم كل ىذا
 نلعشتو يلا ف اضم ابفاضمريلا تانقم تفص اي رشناب لعافلا كف وصوت فصطصاب لوصود شر لض ير خيزعق ل جتو علا سيو سلخ او رقم نان

 عشرين شات ساركل يبيت لع مهر ش وطعن يل عف كبت لوخفتو لع اذاي ل عقرب لوهفتزرف ليوان ريما لبر ماب حارب
 هولك ويل شاقفل عواض زا ظن علق اير تسين تما مالب عا بنا جن اطر / لشق تفصل سيل ىزلا لق هلس ( از رقي ام)

 ىنخس قيداسضررقتورشراونل عافلا تفصرصاي لوصومم ا درشناب وركن مار البد وتيمؤ عنووب عم ب ناجي ويح سففاضاب تانضم جتك راو مايبارو
 لوعغاك, ب نايبع جا بفرك يرعاو ريم بتاجبت سا فاضت /لكب تاج اضم وش فط ع ورتواو لا نول ع رش حس الل تس! كازا
 تقوناب تروا ممساو لوعف عا #وسبلياعكساغر كريد عا وري و تنس فاطم رب اوضوت:ل فل شن ب وصصن ربو عوز رع قا: لعف هد صم ناوك رت
 ظ رمناب اهتييرخر بنو م أاي نولو نول يتواذدقم تبان قلعت ور ابراعرو رت سوا قوطعت /لافتسالاو تسارلع وطعم لاح ا بشاب ف اضم نعش و
 تسال عاذر/لوقغعا بناجبع تبا بنار كدي عاور يغب شاي ف اضم صمون تطثيرتواو هآرازتكاو دا لوقن ينجيورش ؤوطح ير م ل
 ريهتموم لقت ت نت قلعتسورلع افلا وبل ف انصن مك ايراج تر لوضوم عابر اج فرجن اكن كو هروا وازع قلعت ورا تيما راب ترتلع
 تاضمو تالعتماب واوروطسمارثعا قلعت وجابر اير ور جر صاب لوضوم سنك ص هرش كرجل عف لج قلخشنو لعاذ اب لعف سيمت تسير و لعاذ
 (١ - لع امرشا ل جاي رش ت سا موقرمارتبعريك طهر اينغاب



 انبك أدتيملا ىلع« داستتعاو لابقتّسا لا وا لاحلا ىنعسب هتوك

 اهرب يعم نزإلا همها بورت خر ةمىعاهلرعسا ىف |

 كلف
 لها هيف ىتشااذاو كمال بورضماو همالغ بورضم

 ا ل ل ل ل 2 222 س2 2 سس سل ل سس ل سس سل سس سس سس سس سبب ب ناا

 هتفاضا نزلي ذة ييحو هل يع ىغتني نير وكن ملا نيطرشلا
 الر رس ارح

 اينغتسم كوكيماللا و فلالا هيلع لخد اذا و ءدعبام كا

 همالغبورضملا ىلءادج لثئم لمعلا ىف سطرشلا نع
 اي لسلا باشي لشيذل اهم ارباب ب راضاوعد وب دق ل عاف م إي براضاوبزز ان| ل شل ومع انشناب د شاي خييير نك نغفل كل عاذ مس اهل
 لوضمم ال لوخدو لك اب عم هزشت نوف زعوارلاغ برضو وتلا نويراض ك وريزلا ل شرس كمعيبجباي تمالس عم ع و 9ك تاير اضن اريزلال شونتن
 طرت لاّهتتم ناررقا قتش ل وعش لاعو فن عرف زا ل عاذ م لعق ترمب ررانصلا سوا ميزاب راضلا اهب ل شب تسازئاع رص لوطزا ف نفت كرب
 لعادم مات ساررصم ندي ق لطم لوعف/ عنو ثسا نظل شن لاعو تمن ىف لعفاب تبان دا فورظرو عفر لمة كر تسب
 اذا تدطعف رج او مآ  االا_هلعل غو ذارلوق لس بيرت زب لهما فاذكا ام لعاخ معسااب تس صاضتنخا تدق وا كسار, سا تيسو إن فعتم
 تالت اف وطعيماللاو فلالا,ل ضر قلعت وراحت انركديد جاور يينم هزار بال و ورع ئتار لعق ل فو طر ضن بعمر مع سر بس نوورظزا
 مااينختسممسّتسؤرر سافر لطردعاور فوم بوصنربتو عوفرم/ى تق ففاز لاخذ ازادعف نور شاور شميربخرلعف لج لعتو لع اذ اب لعف ل عاو
 يلصق ءلعرتو ما"ك وكر خت اقلعتماباوكلاينغتسروطنس اي نغتس قلعتزور جبل ملا داب فرع اينضتتسم قلعت نور جي ريط لاراب فرج ربل اذ
 روما زإ كي بواد امتع اريندو تس لافت اي لاع تب شوب كيك لذه »لعيب درك ؤوطعورط لجبازججاي طرت تسادجج وري دركبيربخ
 - )طم رش ولم نونلالط رشم ورب نامب لا ٠ انتم



 ةهبشملا ةفصلا ةيسارّقلا كا ] ظ لماوعلا نم سمانا

 +2 لف تا ا اير سس
 ىن لعافلاووساب ةسسبام ى هو ةهبشتملا ةفصلااهسماخو

 ام تعهصفوزمح ّق

 |ف وزة يمر ن وزو قلتم

 ىف و تابراّصض ناتيداض ةبداض نويداض كابداض

 اهردصم توبت ىلع ةلا دمر اللا ك عتلا نم ةقتشم

 عصولاب سحيم او دلاو رارمتسالا ليبس ىلع ابلعاغل

 اهنوكل نامز طارتيإباريغ نمابلعف لمع لمعتو
| 

 - # هه ةه ب 0

 كاابمري عمه دامتعالا طازتشااماو توبثلاىتعمب
 ب رب طشرتعل رصطتل ا بم “

 هرددنا قاعسريشم تفصت2_ا,متبصو توم خب تسوااي 95 مال لعف نأ كت اذ ارب تيس قت إ) لعفزا الكت لسا كسا يش سؤ ص رق هل

 بينات لس زن لينملا ىف اذكار سعا هرروعاو دوساو طيبا لشي[ ايق كورا لعذا نزور مدشناب بوبعاي ناولاذا هاكرب نايل تسيل اهنا انت
 واو هقئشم قلحتسر ورب ا رامر وكت فص م زاللاب وصول حفلاراب فرع ل وعفا ومش م ارنب ىب تطكف رت واو ه[لعفلا نادت رو لوق
 ريف اجبت سا فاطم /رمصم باجي ف اضم وررصم توبشراج فرتؤلع تساظففل م عزا نعيرلع موز نجت لافوزنا لعاف مك نلا د لوارمخ
 هيلع وطعب/رارسال بايب اضم ليد اه فل ع توب قلعت رورجنابر اورو تاغ ثندصاور يف بتاج  انم ل عاف اج فرت الياف ثنويدعاو
 موق توبثر ولسا تروم قلعشسو ري اب راجر ورجع طولا ىوسل ىاشضم بصراه فرت ايرولذ تول قلختم زور اب راصرورب وطعم اورلاو تسا
 واو هأ اماعف لم مو لون هل ارب زوطع رشي ليعرتو وماي ا شيم سار تيم ىف اشضرفتله لاو قلعسر وزب ابر مرور تاملعتمو ىلا فاضماب

  تساناض//لعف بناجبف اضم لل عافزتنتسورو ةويبشمل مؤهلا بتاج عتجارمئاغ ثننودعاو ريفيو فورعب عراشم ل عف ل فت يطعن رم
 تهل طاش باكيت اضمرورر يعراج قرت مرن قلط لوغفنلا تاضماب لمت | نول ق يع بشت نص وسد ئاعو صاغ ثنومدعاو_ ينصب

 لهئاف تضر وريف ناجي فاضمدبا نيم روش خو ع قرم سا فان لعف صم نولراجج ترجرما) ل عف قلعت روزا راج نام يوسي تس
 قلم لوعفو لع اذاب ل عف قلعترو مرتو معسااب نوكرخذحكيدقم اننا” قلعتضرورجن اب راج ت وبيح_وسب ف اضم ور وري عر اج فاي تس وا
 - نشل نا ياشمتاقلعتمب ل لعن سنك ووطعشير خيل عف لجو ونت اقلعتم



 ل ةيسابقلا+اد بو لماوعلا نعسداسلا

 |امراكن رشا يع و كرش اان كلامك فورم نم يشتسم ةلنخا ذل ارماللا تالاف فانييدل لوصوملا ىلع دامتعدلا نا

 ةركدلا ىفزيئيمتلا ىلعو ةفرعملا يف لوعفملابهيبغتلا ىلع
 6-5 ّ ”. لدي غدي

 ب ايهلعافلا رمسأ ةجيص نوكتو كفخاضالا قعارورجمو
 . سرج رسيلاف |”فاصاما

 اهيجدلسمذ كلالوطم تدحعصو , رسح 2 ةبعامساغيصو

 لاهل كاوذلارِجْيؤرتخا ملمس ىلا: ةديلضارمحس نك تاتطملا

 قون نعم هماقمموقيامو نيونتلاومماللا نعا درجم
 هر بضندني وأف 2 اي جلو رئرارن لأب قوم زير اك ارمادا ىربربانب بصل وررب هركترد نديفوو تما نيرا يب وركتو فرن نر ايسرو لصف هل
 سايقرب ىراجرموكوكبروزيبتربانب بصن هاكر سوو ت دورت, اني فر تسد لوعفملاب يمن وق لارين تيينيرجل وق باو تسارب وغفر بشان عود
 تقاضم ساس تدطع ف رتواو نأ اهسداسو زوو حج »د ليتم ازا ميرو دلل وعيب بشان بطن كتي رونار شاب ناك تنس
 بان مس دعاوريضوج لورج ما. لعف تييضا فوصومديلا تاصم ماب فانه ل كادننم بس ايل ع اوعرج_وسب عار سا ثننومدعاور يمك بش احي

 تضض ور خي عفءلمب قلعت لعاو يسلم ا. لوغأب مخ لغت نسوا تفصزناو تنوصوم عسا رلارورججاب راج فرت ارعاذ ميل اء لوصف سا بنجم
 لووفإ رجب لوشم اثنا لعاو و لاولا وذ تفصل والاب فوضصورعدالا ئ ورحم داع لصفر ير انج امباف طين يجرم تي تفصئ زوصوورش
 بكير رعاورييغضوم و فورعمعراضمل عف مون ل ودوم ام نيطعفرتواو نينيئو فوط يلونتتلا نط كف رتواو يلع طع ماللا راج فريز
 حول دوب نزول ضارو لىفور اف ربي ميو لوقف تس( ونت بناجي عيت نافل داو مضل ف اضمايناضم قمل بن اج عتتارتن ورد
 يؤ لوعغو لعاذ ب واو موقيل قلعتسرو رجب رراهيرور دبا تاضماب تطعفرابتغاب يلا تاضم عج او تيتشتلا بنات اضم دانفا تفاضا ببس
 ل والامل ا1لاحلاوز قلعتمز او ريق لعتمو راب راعرو تاق وطغماب ميِلع وطعنو نوطعملصاب لوصوم رن لص يرتد عقل ب قلعتمو
 لاذ العذل عفب قلعتسر و ايراج تفاضالا بناجبت سات اضم رورة لرب ى نعم ىف ان: نولسو لوا خفي ل جراج فرتم ال ل عا لاحاب شاب
 هرم لج سال جل ايو شاي اههسواس كا هتبم يرض اب هيدر ير خريس ال رجل اب اهني انجب م اقتم ما, يريخب عفر بج ق لعتنو لوعفمو

 قيعمب نعت تبم او دوب حجب ءازعرب اذ كدمآر شاب طري شي حم رمق | تور /ت ضار روباب هآكا لكملوق ط0
 . بارلا قدا ابىزلا لثس ري ظن عفزا كيو تنفصرل تسا :ووضوم هركث اي وراي دول ل عف وا لص/سرسا لوصوم ما اب تسا طرش
 ' - | ئاضمربلا فاضم لف رب مرو لقرادلا ا ىتللاب لعر لكو ملدولف



 ماتلارعس هلا ةيسافلا ب لماوعلا نم عباسلا

 درب تس ماقيل ج زج متر خرم 1 .٠ -25 ىنععب اما ةفاضإلا د ةفاضالا لجدل عمجلاو ةينشتلا

 ىسنج نم هيلا فايضملا نكيرمل نار دة ملام اللا

 ىغجبإماهديز هالغلشم هل افرظ نوكيالو فاضملا
 ال مق تسازج طم بزل مالع ىا

 ىىعمباماو ةضفرتإخ لشم ٍهسنج نم ناك نا نم

 لك ماتلاوسالاامعبايس ومويلا برضو حن هلاف رط ناكنا
 8 رب درس ظ از موببا مروا

 هرحا يف نوكي ناب ةفاضإلا عوفتساذ متوسا
 رس ن وجر شرور اج | تذنتس اب قلعتم

 وا. عمجلاو ةينثتلا نوننم هماشمرهوفيام ها نسون
 رن ررطم

 را م ىلع ةركتلا ب ضني ونهو هيلا فايزجم رخا ف نوكي

 لطرى دنع لم م”ابيهلا نم عفريف هلزييمتاينا
 نقم دامي يرنر هالك باني ا حوعسل «٠.10 ٠ رغد د... ضع ملم + زل نك وننتي مان مال 1مم ص ارإب محارب

 ب ا | 3 . ينبع 5
 4 دل

 ولم امهر دن ورشعو نميم ناونم وابيز ةآآإ 2 :
 تفصفتفاضالات سام زررتفزركناو ريز مال ل شتر قرم ايوبنزب تيرم وج ظوفل جف ترطساوإ هز يس بذا تس | ترايع تف اضاو هل
 ناقد زنوزنا تفر ة اختى عمت فاضا ناب هلع ادن ينم اذكا تنسا الرو كل عرار دوك رب ىونخلو ظفلرر و تييلوزعمشابوا لوقا ب ناجي
 احسا تشتاق ميفموركيرو ىونح,ت فاضاو لبنلا ىف اذكر شاب ىفاكتفاضا نيرو صاصتخاو تسا تسبب اد لذا ليمن تسامال نعمت فاضا نأ
 قوظنو لنور يكل شد نر او ريكتزو لفوق لعل ا تسا ورك تس ىونع تفاضاي ف اضسؤ دعيت كيياي وطعل نع و تمارع لق لاوتس ارو نم ليز مارد
 اب تن رياغماب فوصويركاى رأت سا عرونمم ال لود ابنيمرب تذاضا تقو اير ظناب ورك بوت ى ونعم تف اضاف اشمؤ عع باهل لوسو ريش
 شلت ناثيلاس لثسا وف الغررعردو تساف انضمركتتئ ونعم ذاشا طرشوردرتناي رفرعمر شاب او تر نرمعيلا فاضم ترياشم اي تلئام

 (سكرب مهر ثناعيشإ) فاضت ايمن ادورككل وارناف فاضمار ؤرعم ةيصو لا فاضمو فاضمو نإ ميسا وراد تيئاما] باولالا



 :ناددع ل هب ونعم ا لماوعلا

 ىلقما يملا وما ءاوغملا ناددعابمف ةيوتعملااماوالسع
 رم اتعب فس 4 0 رزان امتسات بازار لش قرع اير كيران

 | هيف اذح ناسلل َنَسِيِلَو بلقلاب نر عيام ىونعملا |
 - ادت الا وه هريخلا و أ دبملا 0 التسعلاا مه دحت

 00 سرر صم لخولعتم .٠.٠ يضر اسعايرجت رب اهإ يعل هقلطنم ديزوحت ةيلففللا لماوعلا نعم سلا ولت

 قو ةجصوهو عداضملا لعفلا فل ماعلا مهيناث
 |ربث وصوم بيان كل ف

 6-0 امرت لمج اس ادتنم |٠ل وقو ريف لوعفم امم تفص ايي ملفي نيد لمودسالا عقوم عباصملالعفلا
 هه. هع ا 57 وف .
 لاقيداحصيذارعم دالا عقوم 4يعوقو ةحجصل خوفرم
 نقلت رعاو يرغهاب راج يرتمال تطعن ورتواو ل هٌولمىلو لق هلس بيلرت: ربل بنما ىف ذك لس وول قف ليا لومتكيي ( معي اعاتب
 0| لحس طخ فرترابتاب رن لثيلا تاضر 1 ريخريمس كيحرناب اخون تمي ابر زيف تاضم بانر كيا عاورييغصاب فام ولم مد قريش دقتم

 ردنورف ىبلسمايابرخريئا وابراز تاتو هل ئلايرهيزلا بسيطا دننوكى دك ان رو/ سيارات نقم مل ( ازي فصين ا
 قلتي تفص ىوندملاو تس فوصوم.لهاعلاد وفرد اب راج فرجن ل وتغسل اعلا نوما وق هل دل بيير ةردنكارندلمج لباب[ / بيعت

 قلعتررور#يلقفاب راج فرتابرطءاذ يلام لوعفمام باجي تارزتنسؤرو بسافر ازيدصاو يغب لورج عياض لصف فري لوصول م امالتنب قلعت ايواورإملا
 سلا نمط فرتواو مليم لاق كلش دنيا ؤوطخ مو خيم كلبرجش إ لتر غرلصاب لوصوم تنك لص رغيف رجب قلعت عا يملا لوعقماب لعن لع

 بير عجبإ اركب عاوريم شيول ابراج فريف وا ماظح سام خنكردقم بان قلعت نورججلاللا ابراج ف رتدال ب وضنمتو عرف رأى نغم صقان لاعفازادطف
 ريض ب ناجيت انصمدعا خل ءلتبملا ىف لماعل اهيا لق 0ك »رن طف جر ساو رن لوصول ص عرضي عقرلمب قلعتوربضو ماابي سيدلو ل مف قلت ل وصوب أ
 ءارتبمرخ قلعتماب واو لماعلا قلعتسر و ا رامرو جم وطعمزماواب هيل ذوطعموا تيم راج نزيف لعاف مل لماعلا | ءتبم ناددع سويد باع باركيه شت

 و تساد تب ارو ارتبم عق ارد كئارب حن الس دوري اونيؤ وطعم نيكل عاطل ل حفل ىف لماعلاو انتم اهينا ل ونكو تنك عولطق ريما لير
 دقعل و لفل لماءور ذاب ىونعما تيم داع تروص سرور ضروانتبمو تسا لماع ادتيمرد اتت ا ضع دزني اهيا فو زنو تسارع كيدز ليا

 تقل و تير ءاوعز اورج يت فن نرد و لويد كيمو تس لماع تيد رد عرس ىلا تبر امو تسال اهتبس لماع نيو
 ليلعت ايف وظزااذا لا لاق نإ لذ الرق هش ١>ريؤخ ض ىف اذكا تييدنر وبكر ذم لاو تسل ماع شرد هوم ]تمد ادتب ل
 اع لعف قلعت ماوس تس فاض ع قوس ور كراج نتا لوب عد اضم لغت لاقي حراشم ل عف بص ا: تريلا ف ورعم عرراضم لع تعي
 لبقا تلءكاييزريورك للعم يري علم عافاب لفت لعاخ ورى نب برج ريعف ل مب قلعتنو لعاذ ريما, لوعفماي لعفرلعاو يبل ار لوعفم
 ار تسا عئاو



 ناددع ' بلو هب وتعلالماوعلا

 جاو 0 دي ا 16 ىلا دع وتاج دلماعف ملاعوملعيعقوم )

 زب تسسارولر يسرنا رجب زتكا ظفل خاض جال

 بصانلا ل ماعلا نعد درجت عياضملا لعفلا لماع نا

 ا ا اخس صاخ مز! يملاه
 اممم كيلا ف اضم ف انعم ارم ارم

 مس ننقل عفب بن ورنا نظن يبفوكلا بتاج ت سا تاضم لكى وسب ن اضم نكن يطع ف رعو او لا نيسمف كا ازكاتعو لق هل
 رئاع تي افرك دعا ورضا يب اضدردصم ورجالات فص عد اضملاو تنس فوصوم/لخقلا بناه ت انعم لداع عرف رمت و بو صنم
 فطعؤزترطساو وا تنص مزاهلاو تنفص بصاتلاو تسا فوصوم_[لماعلار ور ابراج يف نكت سو | لعاذ لع رراضم لعف ىوسب
 قون لاعنعمب دزنو هل الس رظنرف وطعمييف ظلت عااب ني ظورف لي وانتي يريشيمسا ديرب مكس اب نار يخ قلعتشاو لعافا. واو رسب قلعت
 بصان بوصنمز ا ندوب تذنم سينرو تمسا كنهص عف ار عرف مزا ندوب تنص يني تنسس) ىونحم زي تفص لماع مورو يرو تسا مقاس
 دي زم ربو ربشمل اذكر رس كنصراهر وري إن ووإ تنهص
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 بد .تئامهرش احا لصا بيكر
 0 و 3
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 رويِجرلا نمحرلا وزداروسر 0 ١ خس نع ناتو ايم

 دءاركلا هباحصآ هروالمعلا ولا عورتا لارجَخ محل ئدَست
2 

 يه م نب م و

 كي اظفل هوورفمب تلمرواو رغم بيرك وو ليئبرع( خحماب ظفل) زوا يساظفل هو هوس لوب نانا ١ دم لفه
 | نسى توب انور ل فتنس حم بسمله و كا. فرقنا لصفر ما سيب كنتاكي تن تكس نو: مومفن و حئ يديكم
 نحمي. لكم لذ غاب داري زميجو مدل نام ز ىدتغاس كتقلزو نو ابد فتي كك توا اط كور قاع
 ردو تورت اً ظبي وصف كج لاعزوا لبتقتتسور ىفعار لينين ليزر واو موفص مز لوم نحس ساروا كس لقسم

 سيادعم ب ركرت د نئاذ كلا زوا نم يعن ود لصاحب وس نس لسلك ى ساروا الع يخبز لوم» انتر د لقدتس تلك
 بام هوريفم.ريغريفروا يف غبسبب ور بلس نإ با ربجت لوب هتسوم دع نسب بكتكاي كك ور وتو اناطوكرثكاب لك د لا
 رتب ني شيك ىلا مان الكروا ىدانسا برسل لم حالطشا تا غيرواوب:ل صاع راف اروإس سوك عراسي اوم مايا هنبس
 يك د م لوا لج يسرد ىتخ كدا - كب فاننا لإ تييصوصتزوا تييؤروا ف دارآلس م الكر وادب كدئاذ ادب سككس ديم
 ييزع نو ةيكربرما سنولو م "اكو زج البراك جويل طر ظنوا يفظزوا هرلعفروا دهس تسر ةءاعوسفنم (يشانروا ريتا شن اروا يرتب

 ديلج لياشنك هيلو مس لور لك/صرأا والام لع سيع لإ تيك يفاظو نفكر و نير مانت يب لا تب يطفو ملف كرو ماد
 لاف - كلبا ةىتتت ةلمجلاٌة نو نييلبا تل ارو هع ٍةَلَمجْلَل نإ تنهار اهىبنارو كمر نمت

11111111111 00 
 ون ارزس للك و و بجاوبيعف لول لعاؤ زان ل عف يس يلامس ع اذاكس ديزي سل ف ف ليز شف اودع ل ربخ
 انور زب ف ظزواروجراج سببا دمانناج ى رت ف ورب خا ورنا يلا تسلا تعبسرب رطل زاك وكري هيل انكي

 نر ابل عفربنتروا لعفدورك تيب اهانه وروا لركوب حسابك قلو لع اب لعل قلعش نارؤا نيو قلعت

 اثناء رقم ظولاسلا نب ترروص س | لوبد نس ترابعار وا( م ضب قلعت 55 نأ لب تيزوص هاون ل ينوك يزل ثفوزم ايزو

 هبيغو دكا ٌةمَّكَتْس د ةجوَم صاح ل زاد نكح نوي قوم ر رق رب ظفانحشكارور نوب ل صا دوو ص تس لتلك يبا
 ةرعيجتلا نححكبلاوثدروتب -: ىدُرلاَل يق نم ع ُناَوضِدِلاَوْقَطْصُمْلالََحُم لَعوِولَّصا ًدارِخا ودا عني جحا
 ' يلاقاضهل تفصلؤأو ودق اس و وصوم ىلا: تفص ( ميرلا) لوا تفص ( نيرا وصوم مرسلا ) زظفل تاضم مار راج فرت( ابر
 نرياتقسملكةزيفم نإ الكت وذ مف حكم اوني قلعت سروري خا سراج اجاوب: رور جيبك يلا ف اضم است اضم كت اطم وج
 تملعف (دمخ) جاتتْفِإ بأمس“ ضم هدمت اوم ات |رلعف لبل_قلغسروا لعاؤر فاس وزب ل خف ب لعاذ

 لع ل 0

 لق وطح/ اسيل قوطعمو وطعم (ٌسِريسْم) طك (واو) رع وطعم (ّيرَصُم) لل وميت( ىو لاح اوز ليس ازتنتسم
 راس لعفاكل خف اوبن نلعتمل_ر وضد اسراعرور# (حاتفار راج فرح( ابا لخفاوبتل عاف كلاعدتاس لاح ا وذ اكلاخ ا وزاولاع
 <بلاعاجياوج رمل جدر شفاسا د تمرخ(ثاغتنسملا) انتبم (وه) (تاذتسملا و ه) اوبر لع لمت قلتم وا لور و لعاذ
 ربط ويمر عف (ملعا) ةيطرشو ةيفرظو ةيلعفو ةييمس ا هحوا ةدعيراىلعةلمجلا لص ٌناوعل عا - سس لون



 - اي

 ك يلا اشم تاس فاضسربلا فاضقم ( لبا ) تفانصم (لضا) بر زنبابج عروق يتنروا ب وصنم أ لعفلاب ست فرت( تلا ) لعاف ليلا
 رت( واو لت وطعم (ةربمسا) لري بلا فاضت اسك اضسيلا فاضم (هجيوا) فاضم (ةعبر ار راج( ىبع) اوبتما اكن لا
 لدين وفوطخمز ف اسيلع_ق وطعم ؤوطعم( ةيطرش) لعن (واو) ئوظت' ( ةيؤرظ) نطك 7( واو) فولخ' (ةيلعف) ت طع
 رتطاس نا لنا قورنت قلعت زخاس تباناكت ب |: وب قلعت سر وجة خاسر اجا كراج يسزور لرب اس نمل دم كان لدم وتب
 إي لحفو تييسا نص درو مرآب بيكي ويميت ناب اعف لج ل وتو لع اذ ختام ل عفاكل عفاونب ل وحفر ف ليو انب كسرثنو اما
 توولتم( ٌةيِلِعْف تلطظكفد(و اوز لعووطنةَّيريْسار) .لوب نول سبيت ييرزقت |لتعَم نروصنمإ زاروا هيل

 رتبي امو زل عف ىكا اوبل وعفسك_نوفوطعم تاس ر لت ف وطحضو لعل يشر نط زرت واو) نوطحم (ةّيِفوَظر كتلعف/ واور
 زيا اهيناثوام لح ريق د نيب عروفرتك رزئاجزوا- اوين ييسر ف لبد لوقطمو | لعاؤرتت اس فوز ل عقرب لعاذ سس سا تتس
 رم اهي ظفق اس وز ا تمت كس( ةيمسا) ف وزمن اء تيسر تاضم اس اميل فاضي يمت اه) فاضم ( دحر
 تيرم تبمرجتكس ا ( ةيلعذ) فوز ينيك يلا فاض فان ف اشيل ف اضيفت (اهن) ف اضم (ىف ان هات او يلع ف وطخشلسو ب
 ا, تمر (ةيفرظ) فوم ارت كر يلا ف اضم غاس ف اضم يلا فاضي( اه) فاضمع تلا دوتلاث) اوه فوطحمرسا هدب كرتون اس

 سا (ةيطرش) دزني فاضم رز امها ضم بلا تف اضمن اه تاضم عم ار( ادعي ار ) اوه فوطعسيم البكر خخ اس هوز
 لضاعيرجح ا يريررسدعن سس جود يرزق ىرسور لج كي يشن بجد: كل ئه اوبس ؤوطحشبس ليكي خ اسف وزع اديب[
 (بُلرخَير لوصومما (اصر ادتبم (كيميسْدلا) ل بيصفتطساو (اذر ريك َوأَدَسئْمْل نعبر اَمةَيمْسإِل اذ كو:
 نوطعم (ٍر بَكْيلا) تن طخ فرم (واو) دلع وطعم( ١نتببملا) راجت( نيم دام فرلظع تا, لعاذ سيب سرت ايري لحف
 |وب لصدوبسلعق له قلعتسو لعاذ داس ل عفاكل عفو ب قلخت كروز خاسر اج اكراج اير ورك فوطعم خاسر لع وطعم
 (كينر فون اتم (ةرئيقن) (ئياق ديد لذ و)اوب يس باكير ضف ادادتبم لأ بموت تكل صوغ ادلوصوم اكل وضوم
 راس فاظمرلا فاضم ياك قير تانضم (لظمو) تفوز ا بسك بلا اضم اس اعمر يلا تاض دريم ( كر فاطم
 (وادر ِهِلعَدَو ٍلْمِفْلاَنِم كبك تَبِإَمُدَكِْو ناو - ريناد جكس يقاس هوز ا تس وذ ارتب لور يكبإا فاشم
 زا جورج (نمز هن لعاف نطو اه نعجن رتتنيرماوينيزعف (ٌبارتير لوصوب ما( ام)ادتبم ( ةَيلْْفلا) نطكيفرح
 اكل ع وطعم ب وطعم بلا ق اضضوتت اس قاما ق اضم يي (0) فاضم (لعاذ) ت طع فرت( وا ور هيلع وطعم( لعقلا)
 لاماوبب اص كوب _.لعذ لكل قلغتسوا لعاؤ تاس ل عفا ل عفا وبن قلعت سرور كوت اسراجاكراج اور ورب قف وطعم ف اسرع ف وطعم
 هكرلا ف اضمؤتاسفاضمبلا اضم ليز »اة فاضن(لذتم) وبر ييسا ل جير خفق اسادتتم ىارتم قمر بت يكس صوخ اس لوصوم اك
 - اوه لعق ل ل عافت اس ل خق لعاذاكن 1(نترز لصف( اظ) اوس دي بكرت اس هوز ادتبم لك ث وزمن ادت لور
 باغيفزعذ (بكَرتي) لوصول“ (امر ادنتم (ةييِقَدلَطلا] تطعضرت واور ِهلعَدَو فرط َنِمبكَرتَياَم هيلا
 فانعم بلا فاضوييف#( او) اضم (لغاذ) تطعيزح(واو) دلع وطعم (داَقلار راج فرح( نم) قاع امم بد تار لع ار تنتسم
 روال عا حاس ل عف اكل عفان قلعتشس ور فاس ز اهاكراجا وسرور قوطعس خاسرلع ف وطعم |وبب و وطعم بلا تام داس
 هلام قِرْمِعُلْثِ اوم رفوطنبم لج ةقاسا تبا رتيم قو وب فيلل صفا ل وصوم كل وضوم وب لصيكسو ب رعق لج قلعت

 اج دير انادتتب لا تن قو مر تيل بلا ف اتصم اس ف اضمبلا تام (لاَم ردو اضع (لقتم) نم ام (كريظن)
 زقاسل/ ل عاق نبيا ف ظ فق ظل عاذ (ٌلاّم) اوت نر ظكسبإا ف اضم تاس اضميبلا فاضم لكتن (قابر فقام ( ردع اوبس
 تاضنركت(ىئاير ناضم دع لوم نوي ب يرلرت- وم كيتفتساريزقنتب رلعق اجلك يزئاه حي روا-: كش اذ وب يف لم



 بم آ

 ركب نام يروا او ريادذ كلمتك قلعشمو | لعاذ رفا جزيل جف طاف س علام فون ل خفر قلتو راسل اذاضم تاه ذاضبي
 .ووطعم (ءازجلا] بلطف وطعم (لموشلا) نطعفرت(واور (ءاَوَجيلاَوطَوتلا نمبر ظيِطردتلا ور رقد تتربع
 لوصوم اوبر صك_وببرلعف لج قلعتلوا لعاذ ظغاس ل مف اكل عفاوبت قلحتني_رورئزتاسصراهاكراجا وتب دورك ف وطعم اريلع وطعم

 تاضن ( وخر فوزهادبم هريظنو كرك ركن إو اوتو طعما ءلج كريت ساءت ىادتم قورنت ر صو جاب وومك |
 (تا) اوبس لتي ضرقت امتزج تب كت وز اتم لو مرة بلا فاطم اس اطمرإا تنم (كاض كأم نإ
 دروب رعت ليل ل وعشت و | ل عاوز اس ل عفرب ل وعش لش (ىاب) ياقو (نون) لعاو نسر اتت طار يمل ع ( م كسر طشفم

 ىو خو: انتو يلطف بوكر ب لوغو لعاذ زئاس ل حف ل وخغر طن( ف اك لعاف لئن اتسم لك زماوريمةزعذ (مركا) اوبوض
 تاضرتاسىاضمنلا ف اشم ( ةلمجلا) فاضم (ةفض)ن طعف مى او) ُةَعنتت ٍةَلَمجْلُةَكصَو او يطلب انتر ارش
 دف ئرارتب(اهد ار (لَمجْملاَق ينل مدنها -اوه,بيسا لبكي خخخ اسادتبعر تكس (ةعت) |. تبميكسلا
 (قباكدار فوصرم (مالكلا) طم ام لبد عتارلعاذ نيس ازتنتستاغر يضر عف (نرتيي) لوصوم ما( اسر نمل دس كمي
 لوما رصكس وه رلعف لبد ل وعششو | لعاؤ رخال حف كل عف او لوحغ سن يتفص فاس فوصوم ىل “تنص (لمجملا) لوا تفص
 تيا سيلا اوتديرسا لبر خر اما تما تم لولب قات ا مبب اكنم لدم اوبل ريل لص تاس ل وصوم الا

 راسا تم ى اد تربل وجل ص | لوصوملصأملا هرب الوصوم | (ام)ادتبم (كَتيَبْمْلا )تولي ادتبم (اًه حل ) هيسيرورشم

 ةملكلا لثو) - وب:دجوز يييدقت ساروا (خلاام ىو كتي سود بكدكاوب يضخ ولبس -: كد ئاخ دورس لكيت
 اس فاضمرلإ ف اضم ( غلاة ثلث ىلع ةملكلا) فاضم (لشم) تور ادت بم («ريظن) فرحو لعفورمسا ماسقا ةثلث ىلع

 ريق (ماسا) اضم (ةذنلذر راج ن ح(ىلع)راتبم (ةسلكلار اوبس لج هيض اسف وزم ا تبم ل تبع قو ريك يلا فاضم

 توطعم (فرح)ف طك ف رت (واو) نوطعم (لعط) ن ىطكف رت (ىاور لع وظعم (وحسار نم ل يمك بلا اضم تاس واضعا فاضعم

 كا تبم قو ءربف قلعت اس دنياناكوتباوبب قلعت كسر وهيدتن سراج كرا او رور بك لهي وق اسناد لزب كس نيفوطم دق | برع ف وطحم
 (اههيناث) نيطكي فم (او) اوبس كلر ظفاس فوز تيدرتكس (مسار ف وز اتي (اه د حا اب. -اوتننرس لمرة اسإ تم

 اوبس يبس البيرق ام فو زنا يور( فرح فو زار تنم( وزيري لجيكرمتت اس وزع تييرجخ (لعذ) ف وزب تم
 لربم (ةللعملا)فونجاتب (اههناث) (اهلبقاَمِلَلِعَضاَم للعم سس
 .قف اس اضم ربما فانتي( اهي) تاضم (لييق) لوصوم ا ( از راج فت ال لعفربش (ةلعزارتبم (ىن) لوصو/ك (  اص نم

 او لب صلو رس لعف لير قلخر وا لعاو اس ل عف لعاذ نم سانت سار منت ]عف تتاكردقم (تدثر او: قلت عر ظيكبلا فاضم
 اجر خوغاسا تما تبم قوم منسق لعتسؤن سل عفن عفر قلت كر ورضا سراج كراج نسر وربك صون اس لوصوم ل وصوم
 ءاوبديبك يت فاس فوزا تسلا تبم قو رفيل لري رف اس دن ل دنس اكن مل دهب وج كدب كبل صوتاس وصوم اكل وصوم ويصير بدرس
 (لقرفاضم(لشر فوزي اتبس («ريظن) لِعَو بوْسَو لأمي يدل و ِذهاف وموُصنَ ماكل هلع هِلوَعْلَعَم
 رئاسل ان اكلزاناوج قلعتم كرورج خاسر اورو رج منض( ئر راج رح /ىللعر لوقا فاضمرغ اسفاضمبلا فاضمر يم 5) فاضم

 راسل وقر لوقم (#لا طلاس وب يما عددنوتعم ابيل دق رض قا رخؤر  اهتبم فون ل تبم (مول سلا ) قري قلعت
 رمل صف ( اوم وينه ) اوبن مسا اجيك خت اسار تيم ىكا رتبم قو هريس يل ا ف اضم تاس اضم اك انهم وبيلا ف اضمك ل وقم
 كرو ئاساياكر اجا وجرور بك ريلاراشس اس وراشا م اريلاراغنم (مايالار هراشامحا (ىذه)راج فج (ىفر لعاف نس بطازم
 -تاتءام ع وفردبخبوصنم أ ل عفلاب ليف( نا لس تع طساو (اذ) اوبر لعف لبس قلعتسرو لعاذ اس ل عف ل عف او قلختم
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 ريل قوطعمفوطحم (لاعبز طك ف (واوز ىوطعم (برشن) ف طف رت (واوز لعق وطغن(لكا) فاضم (ماياز ميم (اهر
 | ةضتحملا- اوبر لعم مسا ل تيكيرخرو منا تقاس( نار ك( نا فوركس اضمن اس اضم كف اعمال قاض نييفو طعوس
 لف (تهظ و لوصوع | (اهز نم لدرس (ةضرتعملا] فوزماتبم ( اهلا )امدّمدب قلغنالب نيبمدلكلا نيب تعقوام
 قلعت ظل فام اس ف اضمبلا ف انعم (نييمالكلا) فام (نيب) لام نظن عتجارا/لعاؤ سستم
 ل صخر شوب قلعت ظك ديلا قانفم لاس قاظم بلا فاضم ( هن ) فانعم (ندنب) لعفر تت( قلعت هل ) راج فرح ( اب )اكل عفاوتب

 اك وصوم اوبل ضر لوب عف لت قلختن دوا لعاذ رت ان لغق اكل حفاويب نلخت كسور ظاسراجاكر اجابت ور يكس قلعتم حاس ل عفر
 بالا لج اوبن مس لل خي ننازتبملا اءتمق ومر لرب زخاس دم لزرع اكتم لد اون لدي للص اس ل وصوم

 و

 (0ةفينحويالاق) فاضم (لثم) توزمارتبم ("ر يظن ( هوس كت َمَسيِلَو وصولا َدَكيْل ُهَنناةَصِحَيَةَفْيْنَح
 تاشضم(وبا) لعق (لاه) اوبببع الجدر اسف وزنا تبم فوزا تين لوعة يسرلا اضعف اسئاّصمِرِلا فاضم

 (5) لعف محرز اوبل وقدوم عف لب لعاف تاس ل عق اكل عفو بب ل عاذ لسن! ف اضم ام اضم بلان اضم (ةفينحو
 (ةوضولا)ر اتت (ىل) لعفبش (ةينلا) -اوبيتاَعو ص ةعمبإ غذ لبس لوعفشو ا لعاق ذا ل عف لعاذ (هّددا) ظفل لوعف

 نزح(اين) م[ يي اتت جرنان صقان لعف (تسييإ) اهب قلعتسوت امل عفر بش اكل عفر بظاوبب قلعت كسر ورة خاس ادور
 لمجمرقؤف اماتبم ا ادن قو جرشيكسوب ,بلعف لج كرتروا مس ارز امض فان لعف قولو اسراعرورب ( طرشن راج

 محا (امز تنلمنم (ٌةَقناَكسْمْلا) ىدزحنادتبم ان قيار) (ِلُياَتلا لاوس َنئيجياَم ةَسِناَحسمْلا) داو لوق كوره
 ورقات اضمربلا تاضنم (لئاسلا) تاضم (لاوس) تطوى اه ب عجارا/لعاؤ سس ساشنتس عرس نري عذ (نييري) لوصوم
 يدم لدبض ا وب لري كد ضغ اس ل وصوم اكل وضوم اوبل ص سو مر لل يك ل وغقسو ل عاذ ماس ل عف اكل حف اوتيل وعقل يللا
 اتم (هرييظنر (عاَح تدرك كَرِل خور اوين ل كير ضخ اساء تم كا شبع ورقي ل لي خانم لرب
 كر ضوخاسف قرا تب كف وما تب قوتك زا ف اضم اس اضمبلا فاضم(غلا تكفر عل فانعم ( لثم) ثوم
  لعاتو نس ننا بطاخ مف« لقق تعفزاكت عفر اوبقلعت كروزر اسزايزو زج ضابطتسا يهز راج فرت( دل اوييبسا لج
 عوفر يرون ىنقنف لعل, عفت (ثا) داب فرح (م هال )اوزيل عقلك س قلتو لوعغر وا لعاذ اس لعق وشم ( |دييزر)
 توفر اوببقلعتسر وري خا سراج اكراجا ومرور فل وانت ركوب ادار شوا سا قاس كاربت كس (لعافر ماب“ )هاك

 اكروزنبا خان جرككيبلهناتت اه: كدا اوبس فناتس يلف دج قلعتتزؤا ل عاف تاس ل عف لعاب سكي رهف تعفر 2-0
 ام ته هديا جن بينتو د و ب تكول ب انوع ط قاس تب تك[ تلا وب لاو هراج فرب 4 ركع و م ه١ يش ا م ل هالك يعبر زيد ىو و ههو] ع <« | فهرب ةيص لب 9 هع

 عف (دلوتي) لوصوم ما (اهر ىلاثارتبن (ىه) لوا يم (ُكيِحتتَتلا) ثدزحمادتنم (اههسم اخر قداس و دلكلأ نم ُدلوكَي
 اوترورك_تؤ ص خاس وصوت ؤص ( قياشلا) وصوم ( م ةاكلا) راج رح( نمز قا اه هع, /لعاف نم سارتتسمماريرخ
 ارشبم ونور يثيل د جا س ل وصوم اكل وصوماوج ل صو جدي عذ ليتل قلتو لعاف رنا لعفاكلغفاو ب قلتي كر ور تغاسراجا كراج
 ٍلاَعْعلا ضخم وَلا وخل ) اوربا بسر بخنفطاس لوا اتم كل وا ادتبم قو بدري ومدرس ل بكرت خاس ىف انا تيم ل فاش

 تقرر وحنر فور ئارتنم (كريظنز ( هْرَجاَمْسسَدْلا فلو صْفَخ لاَعْفَدلا يف َنْسَْك ءامسسالاٍ ضخم ضْفَحْلاَ
 : اوبن دهسا دك خقق ان توم تم فوزا تبلور تك ابلا فاضم تاس انعم ناضم (لاصتخم هزجلا)
 قوبل قلعتمزخاسل عفر شاكل عفر ثتاوبب قلع لور اسر اعروزج (لاحعفالا) اجرح (اب) لعف بن (صتقخمر ارتب ( مزجلا)
 ورح ابر لعف بت( صقخمه) |ذتبم (ضفخلا ) نفطع زخ( واو اود هلع وطعم جيس ل جك خقق اسادتنم كاتم



 ل ٠

 هاوي وطجترماةلكر خاسر تنج لارتنبم قرر بتيكك قلعتسوت | لحق ظنك عفن اون قلحتس كسر وري زف اسداعدوورجت (عاممسدلا )
 ل ثسبان اوب قلعت سروري اس اعرورج(لاعفالا )راج فت (ىفر كيك ب وصتربتو عروؤ رع ا ينفرد: لعف (سييل) لس مج طساد (|ذ)

 (هل) نطعفرج (واو) اوبترا عف ملكك رتون كأرو مددت اس قاز ل مف وعأ (ضفخر ضن ان لعف مقرر لغو اساسبال
 رشق العتق ساني ناك بانو قلعت كرو جتا اررورج (ءامسدلا) راج فرت خر باك ب وصنزريشو عوفر ماغي
 تقيمات م امس اسر ( كلل لداَنِفتَعكَواَم كيا ديلا اور يجت يآ داب زر وأ قاس (الز زك( صزج) دق

 (لّقار راج فرت( ىف نطاص ب عتجاركل عاف ليس استر ا فريج عف (تعقور لوصوم ١ (ام) نم لرسم (ةيئنا دتبالا)
 ءلجقلعتنولعاذغاس ل عفاكل عفوه قلخت رو وت اسراجاكراجا و رور كلا فاضم خسف اضم يلا فاضم ( ههلكلا) ثاضم
 ٌةَملَكلا ُلْدع) وري لج ةط اسا تس كا تب قو رز لير اس ن ل ديل دب كل صا س ل وصوم اكل وصوم وب لصرف
 علا فاضي تاس هاضمبلا فاضم (برضا ةذللذ: لع ةسلكلا) فاضم (لثنم) وزو ادتبم (ةريظن) (ٍبَرْضَآ ٍةَّدلََلَع
 ميلا فاضم (بي درضإ) فاضم (ةفتلت :ر رامز (ىلعر ارم (ةملكل ار اوي رسا ليتل تانج وزعا تبع وم ترم

 كض تاس تبم كارت قو رب ق لعن زخاس تبا اك ربان اوقات لس ر وري اسد اج اكر اج اور ور جيك بلا ف اضم خت امفاضم
 . ما( امر دملربم (ةعوطقملا) فوم ارتب (ادهعدإس) مادعنلاب يش طابتراالب تعقدام ةعوطقملا) او: يادتبا هسا

 يلا فاضم (ٌىش) ف اضمررصم (طابتترا) ميفان (هل) راج فر"( اير طوى ام هب عجار كل عاؤتتبيساغر يف لعف (تعقو) لوصوم
 ياس اج اكر اجا وسرور بك قلعتنو يلا فاضم تاس فاض مرر صم كف اضءررصما وب قلعت كر ورز اسر اج ورك( د|دعتلا) راج فرح (اب)

 متل دي اس نم لدم لدي كد ص اس لوصوم اكل وصوم إي زصلسو بس لعق لج قلعتسو | لعاذ_ز اس ل عف اكل عفاوبي قلعت كروب
 (لقمازثءاشب (:ريظظ) (ةَبِتسإَيِمْلا ٍةَكلَْللا لماوعلا فاشل باَبلأُلديو) -اوبدديمسا لبكي ضف استبرق
 (قانلا) فم (بابلار اورد ريسا جك اسا تيم كا ترم قو هن ربتيسبلا فاضس اس اضم يلا فاضم (ولا كلانا بابل ) ف اضم
 كوصوم لا:تفص (ةيسايتقلا) لوا تفص (ةيظفللا) ت وصوم (لماوعلا )راج فم( ىف اتي تفس اس نوصوعتفص
 لج رخغاسارتبم كاتم ورقي قلعت ة فاس تباذاكت ياناوب قلعت كر ور تخسر اجاكر اجاوب: دور كل وتفص وفور اس

 ١ تتم لاا ريم لعف (تعق ور لوصومم 1 (اس) تمل دص(ةيلاحلا) توزن ارتبم (ارسات)(ةلاح تعق دام ةيلاحلا) او

  كلصؤخاسل وصوم اكل وصوم اوه لص لس وب لعق بت كس لعاف_زخاس ل حف اكل عف اوبل عاذ ل لاع اسلاجلاوذ لاح( هلاح) لاح اوز
 (ةربظن) (كركار هوبات جس لنا وسبا يت خط اس تهون تبع كت وم اهتم قو هوت ل ب رقف سن لدبم لد
 رثتاس فوزو ا تب كف وز ا ترم لوم يبا فاضم اس هام يلا فاضم ( خلا ىلا ج) تام (لتم) ف دز امتنب

 "نوم بلا فاضمريمنض(5) تاضم ( وها هيلاح(داو) لاحلا وذ (يبيزر لوعفسرك ( ٌىايبر ياقنو (نوفر لعف (ءاجيإ اوبدديجسا لبتكس |
 لعنذ اكل عف اوت لعاذ كل اعرتتاسل احل اوذ اكل احلاهذاوب+ لامك جبديمسا لج ير خف اس ا تبع ( كركر ارتباك بلا فاضم قاس
 رب (ةفوطعملا) فوز ارترم (ابعساتر (هِقِدإَس كَعَتِْعاَم ةَقوُطَحَمْلا ) -|وب_يلعف ليتك لوعفسوا لعاذ اس

 انعم است اضممدلا فاضءرببم“(ز فاضم (قياس) اج فرح (ىلع) عاف الا لوحتي غرك ل وب عف (ثطعر لوصومم أ( ام)
 لوضوماكل ور ماوي لضاوب ريع ابي قلتو لعاذ ريالا. لوعفسدتناس لوريل عفا عفاوم قلختكر ورب تفاساجاكا ماو دورك
 ”رابعلا ف ةريخا كرش اظن و) اوت يسال جي خقغاساءتب ىادتب قو رسل ب است لم اكدتم لبس او: لرب كل صفا
 راعؤح(ىفر لعقينت( ظريشك) تتم بلان اضم است اضمرلا اضمن () فاضم ( ران ) نطع فرح (اوز (ٍقييرَعلا
 لعف رش اكل عفر يساوم قلعتم روج غاسراجاكر اجاوب ور تفصطخن اس نوصو/ت نص ( كير علا )ف وسوم (تاراسلا)



 ا/ا

 دي - اوني رسا لبر ضع اسا تيم اتم قوزع قلعت اس

 - لعق اسجل _ لعاذ مك اس لعق لعانه (لمجلا) لعق (تمنر ام 5 7 و ١



 نيا لماع ام

 همس ٠ هه َ

 عا ولأو )سس 9 نام

 ويجرللا نم حراس
 ْ 0 لوثر رتبة كاع قطضصم وورو سس

 0 نو لاسرة لوبي | قا ضفرشاب همت بو بجاو قآالغرب
 اسما ناكم ا تساي ارودرم ل ايداب تنزطاس و ماجو لاش رفظ و حب و ترصن

 ارب ميسا اهرجرباكفلادنج ل هنا هدول ياي شم اب رلتنصوك دنا لماع

 اتف اىايقو ىف ايسر شل قفل راي ردا ىف كو لج شما ور كوزا ى ونعم

 ارو تورد تسول هريس اهي | 1: نة ايقريرو تفمن قاس اد توون كا
 ؤ لودالا عوتلا

 امو نوه بدهن تيب ((لبرذناك نشللاريموولر جن رهرذكفمس لوا عروأ

 للا« قل ادع « قر اًشاَكء كي .الفءزمو ثُم ؛داوو.م الو فاك قانا

 0 حونلا )

 يرام هوقو تماس... | لمع نكن تي تو تا
 بسلا 0 ايم علق ءاياءالاو ءوزمت ءوايءواو

 اتفقا ماو رم ليارزنكل بقتل ١ مكيف داه يا كذا كس: ناو كأ
 سداسلا عرونلا

 كك عع مزاج تحير 000 2 52 ثإ

 2 _عباسلاعونا ظ
 ١ ث ىلا اغبإإ | تم ءامذإ.« اًهتدح«قاو اهمءامو َنَم
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 نماثلا ع ونلا

 يكرر كس نارشمابز ينفك وبشلس 7 مل راج مخك عون عضم ملا بصان

 دار مح ام شرب كييجنتع دش ا” نين ١ لحل اي بكم اش اب شت عإؤؤل يلوا
 اذك نايا عل ان نساك اننا ثلاث هرخ_ رشناب مارطنتتسماوج مث ىاشناب

 عسامنلا ع ونلا
 اهو نشا لسج تريعدهلب كنود 0 ارق ريصا: ششس | ة/لاعفا تاع ادولاد

 اتناك اب نائيرسو تس ناتنتزا كارد :تابقإ |عئارزايدْيَور نب

 ١ :ستاعلا ج وتلا
 ه] واهم لوجربخرو بصان وزلم“ا عقار دهصقات ناشي اكرتاتعف هوبي تاع و

 افقرارشا سيلك قناامزمادامىفام| ٠ تابلظ ا هضاو لما عض ا اص ناك
 از لبر تستجب قيبابقرم || !ذنقتتشم اهي زل دل عفا لاذام جزبام

 ' زاشعىداحلا عع ولا

 قمع كوب برك لات |..[!ههصقا: لورد براشم لاعاد
 ىشع قالا عونلا

 اروورم و زاسب روصنم كب رع يآ رو لوح

 ”اطخدج ْتَزَجََو نك رتاران: مط 32
 ظ صشعثملاذلا حونلا

 ادكبَحالا ءاَمو قي شاري | ....| دوب منو حس لاعقا سب حاس عادا
 .-- ةيسايقلماوع

 اقلط خناب ل عف هتاضمو نوعفشعا تضررص عاف ىءايق تف ناذادعب
 ال طي بصان رشماب مانع زتشمب |. |١ ١ تيد لعاف مأرقنام كال رشناب تفصل

 24 ةّي ونعم ل ماوع
 | دتسمرو ند لماع روب تتم ينج !لادإي رشماي ىونعش عرراضمم لعل ماع

 اسك مدرك ادهداب تمعاشفترو | | لانك هؤاراظت و هاجو لاببقاو تلور

 نك
 « ١ نال ىوصاو ضيف عم جرب بالكل

 رب لاكر وبل ضو نقلل اعفا كد
 َتسَح 2م ملعاب رنناب تاخ ]

 اور


